
7_vlastivěda _4_Život za vlády prvních Přemyslovců a románský 

sloh 

Milí žáčci! 

Minulý týden jste se dozvěděli, jak vznikl český stát. Velmi významný vládce 

byl Václav, jehož velká socha je na Václavském náměstí v Praze. Je po něm 

pojmenováno i toto velké pražské náměstí. Každoročně se na něho vzpomíná 

i 28. září, kdy je na jeho počest státní svátek. 

Tentokrát se dozvíte, jak se žilo ve středověku za vlády prvních Přemyslovců. 

Pro obyčejné lidi to byla těžká doba a nežilo se lehce.  

1. Učebnice:  

- str. 18, 19 – přečti si učivo ŽIVOT ZA VLÁDY PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ 

- přečti si i zajímavosti pod písmeny   Z 

- zkus odpovědět na otázky za učivem, pokud nebudeš vědět, vyhledej 

si je v textu 

- dobře si prohlédni obrázky budov,  jaké se v té době stavěly, více 

uvidíš v prezentaci 

 

2. Prezentace: 

 

V další příloze najdeš prezentaci ROMÁNSKÝ SLOH. Prezentaci si prohlédni, 

jsou v ní i obrázky našich kostelů, jaké se v té době stavěly, jak se zdobily a 

jaké měly typické prvky.   

Je tam i odkaz na ukázku hudby, jaká se v té době skládala, byly to 

náboženské chorály. (Klikni na postavičku mnicha a chvilku 

poslouchej.)Odkaz na krátký film nefunguje, můžete si ho spustit a 

prohlédnout přímo na youtube. com – Dějiny udatného českého národa – 

Sázavský klášter a Kosmas.  

 

3. Pracovní sešit: 

- str. 12/1, 2  

- str. 13/4, 5, 6 - řešení úkolů najdeš na konci tohoto dokumentu 

 

    



 

4. Sešit 

Do sešitu si přepiš zápis v modrém rámečku.  Je možné si to vytisknout a 

do sešitu nalepit. Pod zápis si zkuste podle učebnice nakreslit románské 

okno. 

  

ŽIVOT ZA VLÁDY PRVNÍCH PŘEMYSLOVCŮ 

 

Život prostých lidí: 

 Přemyslovci rozšiřovali svá území sňatky, dohodami, bojem 

 život obyčejných lidí byl těžký 

 chudí lidé bydleli v dřevěných chatrčích, bohatí v kamenných 

domech 

 kolem hradů vznikaly osady, rozvíjela se tu řemesla 

 

Sídla vzdělání: 

 školy provozovala církev v klášterech, číst a psát uměli jen kněží a 

mniši 

 přepisovaly se tam ručně náboženské knihy, psalo se ptačím brkem a 

inkoustem na pergamen 

 Kosmas – první český kronikář, působil jako kněz v Praze, napsal 

Kroniku českou – popisuje pověsti od příchodu praotce Čecha do 

Kosmovy smrti, je psaná latinsky 

 

Románský sloh: 

 dostal se k nám z Říma 

 tlusté zdi z kamene 

 malá okna s půlkruhovým obloukem, sdružená okna 

 vnitřní prostory byly malé a tmavé 

 vznikaly rotundy – malé kostelíky kruhového tvaru, baziliky – větší 

kostely obdélníkového tvaru 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŘEŠENÍ:  

                                                                                                                                                     

PS – str. 12/1, 2 

 

 
 

 
Str. 13/4, 5, 6 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


