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Přemyslovci - opakování 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Pavla Nováková 
Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace , registrovaným pod názvem „Škola na míru 

našim dětem“ a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210  
 

 

1. Z jednotlivých slov vytvořte slovní spojení, která souvisí 

s přemyslovskými Čechami: pražské, soustava, česká, Juditin, 

Morava, stařešinský, kodex, Velká, Kronika, biskupství, Levý, řád, 

Vyšehradský, most, Hradec, hradská. Dvě slovní spojení blíže 

vysvětlete. 

 

2. Doplňte křížovku: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dcera Přemysla Otakara I., zakladatelka řádu křížovníků s červenou hvězdou 

2. Druhý pražský biskup, pocházel z rodu Slavníkovců 

3. Listina opatřená kovovou pečetí  

4. Český kronikář 11./12. století 

5. Vládnoucí rod jinak 

6. Větší románský kostel 

7. Polské město dobyté Břetislavem 

8. Patron Čech 

9. Sídlo Slavníkovců 

10.  První přemyslovské mince 

     
    tajenka: …………………………… 
                    Vysvětlete význam slova a souvislost s Přemyslovci 

 

1.           

   2.        

  3.         

   4.        

  5.         

 6.          

 7.          

8.           

9.           

   10.        
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3. Na základě práce s učebnicí doplňte částečný zápis. 

Přemyslovští  králové 

Přemysl Otakar I.  

……………….. královský titul (1212  ……….  …………… sicilská) 

zásada …………………….. 

zakládání hradů a měst 

 

 

………………. „Jednooký“ 

syn Přemysla Otakara I. 

………………… kultura z Německa 

 

 

Přemysl Otakar II.  „král ……………       (mapa str.54)                                                  

syn Václava I. 

největší územní rozsah Čech (+ …….. 

konkurent Rudolfa Habsburského (římského krále)  

      1278 bitva na …………………….. 

                           - český král ………………  nejistota v Čechách 
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Václav II. 

syn Přemysla Otakara II. 

král český a  ………… 

nastoupil na trůn mladý (poručník, šlechta) 

těžba stříbra  (města……………….                

                     horní zákoník 

mince ……………… 

 

…………….III.  

syn Václava II. 

král český, polský a ……………. 

1306 v ………………. zavražděn, rod Přemyslovců vymírá po meči 

 (= ……………… 

 
4. Na časovou osu zaznamenejte významné letopočty a události související s Přemyslovci: 
921 
 
 
                            
 
                                                                                                                       1278 
 
 
                           

 
                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                             
 
                      

 
 
Zakreslete: smrt sv. Václava, založení pražského biskupství, zlatá bula sicilská, Vladislav II. 
králem, Vratislav II. králem, bitva na Moravském poli, smrt Václava III. 

 


