Legenda o svatém Václavovi
Cvičení 1: Odpovídejte na otázky.
1. Víte, kdo byli Přemyslovci? Znáte z české historie nějakého Přemyslovce?
2. Znáte nějaké místo v Praze nebo v České republice spojené se svatým Václavem?
3. Den svatého Václava je v České republice státní svátek, tzv. Den české státnosti? Co
znamená výraz „česká státnost“? Kdy má Václav svátek?
4. Které další státní svátky v České republice znáte?
Cvičení 2: Doplňte správné formy slov v závorce.
Svatý Václav je patronem _________ (česká země) a byl Přemyslovec – člen
první významné české dynastie, která vládla do roku 1306. Václav žil v 10.
století, narodil se kolem ______ (rok 907) – historici to nevědí přesně. Měl
babičku Ludmilu, která ho vychovala. Ludmila byla laskavá žena a starala se o
______________ (chudí a nemocní lidé). Neměla dobrý vztah se
_____________ (snacha Drahomíra), matkou Václava. Legenda říká, že
Drahomíra poslala vrahy k _______ (Ludmila) na hrad. Tito muži ji v noci
zabili. Bylo to v roce 921. Ludmila byla dobrá křesťanka, a tak biskup oznámil,
že je světice – legendy proto mluví o __________ (svatá Ludmila).
Václav vládl od roku 922 do roku 935. Byl to moudrý a vzdělaný kníže. Byl dobrý křesťan a
podporoval křesťanství. Dokončil kostel sv. Jiří a začal na Pražském hradě stavět kostel
___________ (svatý Vít). Jeho bratr Boleslav ho roku 935 pozval na svůj hrad ve
____________ (Stará Boleslav), protože se narodila jeho dcera, Václavova neteř. Ráno 28.
září šel Václav do kostela jako každou neděli, ale Boleslav ho blízko dveří do kostela zavraždil.
Boleslav to udělal, protože chtěl být sám panovníkem. Legenda říká, že měl Boleslav špatný
pocit, že bratra zabil. Začal proto v _________ (česká země) stavět kostely. Boleslav byl ale
dobrý kníže a stavěl také hrady. Lidé si po roce 935 o __________ (kníže Václav) vyprávěli
legendy. Od 10. století lidé uctívali knížete Václava jako světce. Svatováclavská koruna je od
14. století symbolem ___________ (český stát).
Cvičení 3: Odpovídejte na otázky k textu.
1. Kde Boleslav zavraždil bratra Václava?
2. Kdo Václava vychoval?
3. Jakou funkci plní svatý Václav?
4. Kdy se Václav asi narodil?
5. Jak se jmenovala matka Václava a Boleslava?

6. Jak zemřela svatá Ludmila?
7. Co dělal Boleslav po Václavově smrti?
8. Proč Boleslav pozval Václava na hrad?
9. Z jakého rodu byli Václav a Boleslav?
10. Kdy Václav zemřel?

Cvičení 4: Doplňte k definici označené sloveso z textu.
1. ctít někoho a velmi si ho vážit _uctívat_
2. říct něco někomu, sdělit něco někomu oficiálně _________
3. panovat, být v čele státu __________
4. mluvit o něčem dlouho, říkat příběh ____________
5. starat se o dítě a učit ho základním věcem v životě ____________
6. pomáhat něčemu nebo někomu, dávat peníze ____________

Cvičení 5: Doplňte ke slovesům slovesa imperfektivní a perfektivní.
_________/ovládnout
oznamovat/_______
vychovávat/________
_______/podpořit
_______/říct
končit/__________
posílat/________
začínat/_______
zabíjet/________
_____/postavit

zvát/_______
vraždit/______
dělat/_______
vypravovat/_____
ctít/_______

Cvičení 6: Vyberte ve větě správné sloveso.
1. Ten domácí úkol jsem končil/jsem dokončil včera večer.
2. V televizi nám pravidelně oznamují/oznámí, jaké bude další den počasí.
3. Opravdu nerad dělám/udělám pravopisná cvičení.
4. Když jsem posílala/jsem poslala ten balík na poště, šla jsem na procházku.
5. Jak dlouho jste stavěli/jste postavili svůj dům?
6. Můžeme začínat/začít naši lekci? Jste připraveni?
7. Za hodinu teta zavolá a bude říkat/řekne nám, jestli můžeme zítra přijet.
8. Kníže Václav vládl/ovládl v české zemi asi 10 let.
9. Honza tu charitativní organizaci finančně podporuje/podpoří už 5 let.
10. Tu historku mi vypravoval/vyprávěl teprve dneska.
Cvičení 7: Doplňte slova ve správné formě na správné místo.
1. Karel IV. byl pravděpodobně nejvýznamnější ________ českého státu.
2. Mám špatný _______, že jsem neudělal ten domácí úkol.
3. S bratrem máme dobrý _______. Rozumíme si dobře.
4. Svatý Václav se narodil v 10. _______, ale historici nevědí, kdy přesně.
5. Svatováclavská _______ je symbolem českého státu.
6. Mému bratrovi se narodila dcera, moje ______.
7. Kněžna Drahomíra poslala ______ ke své tchýni, aby ji zavraždili.
8. Kníže Boleslav stavěl v Čechách hrady a ______.
9. Jsem nejmladší _____ naší rodiny.

vztah
kostel
století
neteř
panovník
člen
vrah
pocit
koruna

Cvičení 8: Napište opozita k těmto adjektivům, zájmenům a číslovkám.
Např. státní škola x soukromá škola
1. významný panovník x __________
6. chudý obyvatel x ___________
2. vzdělaný člověk x ___________
7. příští týden x _____________
3. laskavá žena x _____________
8. první den x _____________
4. dobrý křesťan x ____________
9. nějaký Přemyslovec x __________
5. špatný pocit x ____________
10. nemocná neteř x ____________
Cvičení 9: Tvořte z přídavných jmen příslovce a dělejte s nimi věty.
Např. český => česky: Učím se česky každý den.
1. přesný => ________________________________
2. nemocný => ______________________________
3. dobrý => _________________________________
4. moudrý => _______________________________
5. špatný => ________________________________

