Praotec Čech / Staré pověsti české
Jméno:

Třída:

Datum:

1. Přečti si text.
Kdysi dávno žili na řece Visle dva bratři s rodinami. Jmenovali se Čech a Lech. Žilo se jim zde ale
špatně. Proto se rozhodli, že si najdou nový domov. Čas plynul, šli dlouho a dlouho, až došli k hoře
Říp. Praotec Čech vystoupil na horu, rozhlédl se a řekl lidem, že je to jejich nový domov. Krásná
země se lidem líbila. Rozhodli se, že se bude nazývat po Čechovi – Čechy. Vymýtili husté lesy a
založili vesnice. Po smrti Čecha si zvolili moudrého Kroka, aby jim vládnul. Krok neměl syna, ale tři
dcery: Kazi, Tetu a Libuši. Po smrti Kroka vládla kněžna Libuše. Bydlela na hradě Vyšehrad, který
byl postavený na vysoké skále nad řekou Vltavou. Bystrá Libuše uměla předpovídat budoucnost.
Předpověděla, že město Praha bude slavné. Kněžna Libuše vládla spravedlivě, ale některým
mužům vadilo, že jim vládne žena. Proto se Libuše brzy provdala za Přemysla.

Praotec = předek; kněžna = královna, vládkyně; předpovídat budoucnost = vidět, co se stane

1. Doplň tabulku:
Kde bydlel(a)?

Co udělal(a)?

Praotec Čech

Kněžna Libuše

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Češtinou k inkluzi, který byl spolufinancován Evropskou unií.

2. Zaškrtni, co je pravda – ANO, a co není pravda -NE :
Bratři se jmenovali Čech a Lech.

ANO NE

Bratři žili na řece Visle.

ANO NE

Praotec Čech vystoupil na horu Vyšehrad.

ANO NE

Krokovy dcery byly Kazi, Teta a Libuše.

ANO

NE

Po smrti Kroka vládla Libuše.

ANO

NE

Hrad Vyšehrad je nad řekou Vislou.

ANO NE

Kazi předpověděla, že Praha bude slavná.

ANO

NE

Libuše se provdala za Přemysla.

ANO

NE

3. Zkus popsat obrázky, které patří k textu na str. 1. Využij pomocné otázky.

Kdo je na obrázku č. 1?

Kdo je na obrázku č. 2?

Jak se jmenuje?

Jak se jmenuje?

Co dělá?

Co dělá?

Co o něm/ní ještě víš?

Co o něm/ní ještě víš?

