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ANOTACE
Materiál
VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE
Vzdělávací obor
Vlastivěda
Tematický okruh
Lidé a čas
Anotace
Materiál slouží k seznámení žáků s dalším obdobím v historii naší země. Časová přímka poskytne 
žákům představu o probíraném období, které je barevně odlišeno. V prezentaci se žáci seznámí se 
vznikem i zánikem prvního státu na našem území,  jeho panovníky a vznikem křesťanství. 
Prezentace je oživena odkazem na krátký animovaný film s touto tematikou.  Žáky materiál velmi 
zaujal.
Očekávaný výstup
Žák pracuje s časovými údaji a využívá je k pochopení vztahů mezi ději.
Srovnává a hodnotí způsob života a práci předků na našem území. 
Druh učebního materiálu
Prezentace
Stupeň a typ vzdělávání
Základní vzdělávání – první stupeň, 4. třída 
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VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE
• Velkomoravská říše – první státní útvar na našem 

území

• v 9. st. nejmocnější a nejsilnější stát ve střední 
Evropě

• panovníci:

– kníže Mojmír I.– první vládce 

– kníže Rastislav – jeho nástupce

– kníže Svatopluk

– kníže Mojmír II.

• trvala od roku 833 do 906

kníže Rastislavkníže Svatopluk

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Prince_Rastislav.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Prince_Rastislav.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Svatopluk_panovnik_Velkej_Moravy.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Svatopluk_panovnik_Velkej_Moravy.jpg


MAPA VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Great_moravia_svatopluk.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/Great_moravia_svatopluk.png


KŘESŤANSTVÍ

• hlásá víru v jednoho boha

• křesťané se nechávají pokřtít

• kněží Konstantin a Metoděj - roku 863 přišli ze 
Soluně, měli šířit křesťanství

ovládali staroslověnštinu

používali ji při bohoslužbách (do té doby se kázalo latinsky)

Konstantin sestavil první slovanské písmo hlaholici

do staroslověnštiny přeložil část bible

pro křesťanství získali většinu národa

Video:    
Velká Morava

http://www.youtube.com/watch?v=8Msk9JZ_D7s
http://www.youtube.com/watch?v=8Msk9JZ_D7s


KONSTANTIN A METODĚJ

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Cyril_and_Methodius.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Cyril_and_Methodius.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/KyrilMethod.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/KyrilMethod.jpg


KONEC SLOVANSKÉ BOHOSLUŽBY

• stížnosti u papeže na slovanské bohoslužby    
nepoužívali latinu

• Konstantin a Metoděj u papeže obhajovali své učení

• Konstantin přijal v Římě jméno Cyril, onemocněl a 
zemřel

• Metoděj se vrátil na Moravu

• po Metodějově smrti byli jeho žáci vyhnáni ze země,    
bohoslužby opět v latině

• Cyril a Metoděj byli prohlášeni za svaté – 5. července 
je státní svátek



KONSTANTIN A METODĚJ U PAPEŽE

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/San_clemente_fresco.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/San_clemente_fresco.jpg


ROZVOJ ŘEMESEL

• Konstantin a Metoděj přivedli s sebou řemeslníky 
– pomohli s rozvojem řemesla:

 výroba oděvů a obuvi

 šperkařství

 řezbářství

 kovářství

 sklářství

 hrnčířství

• rozvoj obchodu

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Vindobona_Hoher_Markt-94.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Vindobona_Hoher_Markt-94.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Boucles_d%27oreilles_mus%C3%A9e_de_Laon_70908_5.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Boucles_d%27oreilles_mus%C3%A9e_de_Laon_70908_5.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Velka_Morava_sperky_3.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Velka_Morava_sperky_3.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Velka_Morava_sperky_1.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Velka_Morava_sperky_1.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_z_Mikul%C4%8Dic.png
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/K%C5%99%C3%AD%C5%BE_z_Mikul%C4%8Dic.png


ZÁNIK VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

• spory mezi syny Svatopluka

• po Svatoplukově smrti se některé kmeny 
odtrhly

• velké nájezdy kmenů z Maďarska

• Velkomoravská říše se rozpadla

• Čechy a Morava se začínají vyvíjet samostatně



SVATOPLUK I. SE TŘEMI PRUTY A JEHO TŘI 

SYNOVÉ MOJMÍR II., SVATOPLUK II. A PREDSLAV.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Svatopluk_I.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Svatopluk_I.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mojm%C3%ADr_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Svatopluk_II.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Predslav
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• Ilustrace: www.office.microsoft.com

• Videa: www.youtube.com
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