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Pracovní list

Anotace:
Pomocí nápovědy doplňují krátký text, orientují se ve starých
pověstech českých, zvládnou vysvětlit pojem POVĚST, pověst svými
slovy převypráví.
V textu vyhledávají chyby a zdůvodňují pravopis.

Staré pověsti české

- pověsti = lidová ………………………….
- někdy pravdivé ………………………….

O praotci ………………………..
- předkové pod …………………………. praotce Čecha
- hora ………………….

O kněžně …………………………
- vládla z ……………………………..
- věštila ……………………. praze
- vdala se za Přemysla ………………………….
Doplň : (Vyšehrada, jádro, Libuší, slávu, Oráč, Čechovi, vyprávění, Říp, vedení)

ÚKOL: Pověsti svými slovy převyprávějte, v žákovské knihovně přečtěte
jako divadelní hru.

Na úsvitu českých dějin

-

-

9. stol. – 1. písemné …………………………….
…………………………. Bořivoj + žena ………………………….
šíření …………………………. – kostely
rozšiřování ůzemí - ………………………….
- dohodou
- sňatkem
kněží – uměli …………………………. a psát
1. knihi - …………………………. psané
románský sloh …………………………. styl
- silné ………………………….
- malá …………………

Doplň: (ručně, stavební, křesťanství, zprávy, Ludmila, okna, bojem, kníže, číst, zdi)

Pokud budeš pozorný, najdeš v textu chyby.
Oprav je červeně.

Řešení:
Staré pověsti české

- pověsti = lidová ……… vyprávění……………….
- někdy pravdivé ………… jádro…………….
O praotci ……Čechovi…………..
- předkové pod …… vedením … praotce Čecha
- hora ……Říp…………….
O kněžně …Libuši………
- vládla z ………Vyšehradu…………..
- věštila …slávu……………. praze
- vdala se za Přemysla ……Oráče………….

Na úsvitu českých dějin
9. stol. – 1. písemné ………zprávy………….
…kníže …………. Bořivoj + žena ……… Ludmila………….
šíření …………… křesťanství ………. – kostely
rozšiřování ůzemí - ………… bojem ………….
- dohodou
- sňatkem
- kněží – uměli ………… číst …………. a psát
1. knihi - ……………ručně………. psané
románský sloh …stavební…… styl
- silné …zdi…………….
- malá ………okna……
-
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