Svatý Václav
Cvičení 1: Spojte slova a definici.
1. kníže

A. svatý muž, svatá žena

2. legenda

B. ten, kdo chrání rodinu, národ, stát

3. světec, světice

C. typ panovníka, monarchy, řídil stát v 10. století (1)

4. patron

D. šperk na hlavě panovníka (knížete, krále, císaře)

5. vrah

E. příběh, text o životě a smrti světce

6. koruna

F. ten, kdo zabije nějakého člověka

Cvičení 2: Doplňte slovesa z tabulky do textu.
stavěl • starala se • pozval • nenáviděla • začali • zavraždil • narodil se • stalo se

Svatý Václav je patron českého státu. Žil v 10. [desátém] století, 1. narodil se
asi v roce 907 – historici to nevědí přesně. Jeho babička se jmenovala Ludmila a
podle legendy to byla velmi hodná žena, pomáhala lidem a 2. ________ o
Václava, když byl malý. Měla ale konflikty s Drahomírou, matkou Václava.
Legendy říkají, že Drahomíra Ludmilu 3. ________, a proto poslala vrahy na
hrad Tetín, kde Ludmila žila. Vrazi přišli v noci tajně na hrad, vešli do jejího
pokoje a zavraždili ji. 4. _______ to asi v roce 921. Když Ludmila zemřela,
biskup oficiálně oznámil, že byla světice.
Podle legendy byl Václav inteligentní a vzdělaný panovník a byl knížetem asi od roku 922
do roku 935. 5. ________ kostely a dokončil baziliku svatého Jiří na Pražském hradě.
Jeho bratr Boleslav ho asi v roce 935 6. ______ na svůj hrad ve Staré Boleslavi. Oficiálně
proto, že se narodila jeho dcera, ale důvod byl jiný. Brzy ráno 28. září šel Václav do kostela
jako každou neděli, ale Boleslav ho blízko dveří 7. _______. Podle legendy to Boleslav udělal
proto, že chtěl být sám panovníkem. Legenda říká, že měl pak Boleslav
špatné svědomí, a proto začal v české zemi stavět kostely. Lidé si pak
8. ________ vyprávět legendy o životě knížete Václava. V 10. [desátém]
století biskup oficiálně oznámil, že Václav byl světec. Svatováclavská
koruna se od 14. [čtrnáctého] století stala symbolem českého státu.
Cvičení 3: Odpovídejte na otázky k textu.
1. Kde Boleslav zavraždil bratra Václava?

5. Jak zemřela svatá Ludmila?

2. Kdo se o Václava staral, když byl malý?

6. Co stavěl Boleslav?

3. Jak se jmenovala matka Václava a Boleslava?

7. Proč Boleslav pozval Václava na hrad?

4. Kdy se Václav asi narodil?

8. Co si lidé vyprávěli?

Cvičení 4: Doplňte jedno slovo z textu.
1. Historici to nevědí _přesně_.

5. Svatý Václav je patron českého ______.

2. Babička Ludmila _______ lidem.

6. ______ ráno 28. 9. šel Václav do kostela.

3. Stalo se to asi v ______ 921.

7. Legenda říká, že měl Boleslav špatné _______.

4. Václav byl inteligentní a ________.

8. ______ legendy to byla velmi hodná žena.

