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1. Pracovní list je určen k práci s textem. V

využití nebo metodické

první části jsou úryvky z Fredegarovy

pokyny:

kroniky, jediného textu, kde se dovídáme
o Sámově říši. V druhé části jsou
připojeny otázky a úkoly vztahující se k
textu. Pracovní list je určen pro
samostatnou práci, popřípadě práci ve
dvojicích.

Fredegarova kronika
Kronika tak řečeného Fredegara pochází ze 7. století. Při jejím důkladném zkoumání však
historici zjistili, že některá slova nejsou čitelná. Pomoz tedy historikům a doplň prázdná místa
v textu. Nápovědu najdeš na konci textu v závorce.
Čtyřicátého roku kralování Chlothara ( 623/624) muž jménem _______, národem
Frank z kraje sesonského, vzal sebou četné kupce a odebral se mezi Slovany jménem Venédy,
aby obchodoval. Slované již počali bojovati proti ___________, jménem Hunům, a jejich králi
- chaganovi...
...Když Venédové udeřili ve vojsku proti Hunům, _______ Sámo, kterého jsem výše
vzpomněl, táhl s nimi ve vojsku; a tu učinil tak dobrou službu, co se týče Hunů, že to bylo
podivuhodné, a veliké množství jich bylo pobito mečem Venédů. __________ , vidouce
užitečnost Sámovu, zvolí ho nad sebou králem, kde šťastně kraloval třicet a pět let. Za jeho
panování svedli Venédové mnoho bitev proti Hunům; jeho radou a dobrou službou Venédové
vždy Huny porazili. Sámo měl dvanáct ______________rodu slovanského, z kterých měl
dvacet dva syny a patnáct dcer
Když toho roku ( 631/632 ) Slované jménem Venédové v království Sámově zavraždili a
o majetek oloupili kupce Franků ve velikém počtu, to byl počátek svády mezi Dagobertem a
Sámem, králem Slovanů. A Dagobert posílal vyslance Sicharia k Sámovi se žádostí, aby dal
spravedlivě napraviti za kupce, jež jeho lidé zavraždili a jejichž majetek si nedovoleně
přivlastnili...
...Sicharius byl vyhnán z dohledu Sámova. Když toto oznámil Dagobertovi, _____________
pyšně přikáže sebrati vojsko z celého království Austrasijců proti Sámovi a Venédům; tu
vojsko vtrhne třemi spořádanými zástupy na Venedy...
...Austrasijci však, když přitrhli k hradu Wogastisburg, kde se opevnilo velmi četné vojsko
statečných Venédů, obklíčili jej, bojujíce po tři dny, a tu je mečem zabito mnoho z vojska
Dagobertova, a odtud zbaběle, zanechávajíce všechny válečné stany a věci, které měli, vracejí
se k vlastním sídlům. ...
(Nápověda: Dagobert, manželek, Sámo, kupec, Avarům, Venédové)
Zdroj textu: Veselý, Zdeněk: Dějiny českého státu v dokumentech. Praha: Victoria Publishing,
1994. ISBN 80-85605-95-3, s. 19-20.

Vypracuj odpovědi na následující otázky.
1) Kdo byli Venédové?
2) Jak se jmenoval franský král, který bojoval se Sámem?
3) Kde se odehrála bitva mezi Sámem a franským králem?
4) Vyhledej v textu tři informace z osobního života Sáma.
5) Jaké národnosti byl Sámo?
6) Jak dlouho Sámo panoval Slovanům?
7) Podle mapy urči, v kterých současných státech Sámova říše ležela.

,

Zdroj obrázku: přístupný pod licencí Creative commons na www [citace 12. 11. 2012] :
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/archive/d/de/20130103142750!S%C3%A1mova_%
C5%99%C3%AD%C5%A1e.png

Fredegarova kronika - řešení
Kronika tak řečeného Fredegara pochází ze 7. století. Při jejím důkladném zkoumání však
historici zjistili, že některá slova nejsou čitelná. Pomoz tedy historikům a doplň prázdná místa
v textu. Nápovědu najdeš na konci textu v závorce.
Čtyřicátého roku kralování Chlothara ( 623/624) muž jménem SÁMO, národem Frank z kraje
sesonského, vzal sebou četné kupce a odebral se mezi Slovany jménem Venédy, aby
obchodoval. Slované již počali bojovati proti AVARŮM, jménem Hunům, a jejich králi chaganovi...
...Když Venédové udeřili ve vojsku proti Hunům, KUPEC Sámo, kterého jsem výše
vzpomněl, táhl s nimi ve vojsku; a tu učinil tak dobrou službu, co se týče Hunů, že to bylo
podivuhodné, a veliké množství jich bylo pobito mečem Venédů. VENÉDOVÉ , vidouce
užitečnost Sámovu, zvolí ho nad sebou králem, kde šťastně kraloval třicet a pět let. Za jeho
panování svedli Venédové mnoho bitev proti Hunům; jeho radou a dobrou službou Venédové
vždy Huny porazili. Sámo měl dvanáct MANŽELEKrodu slovanského, z kterých měl dvacet dva
syny a patnáct dcer
Když toho roku ( 631/632 ) Slované jménem Venédové v království Sámově zavraždili a
o majetek oloupili kupce Franků ve velikém počtu, to byl počátek svády mezi Dagobertem a
Sámem, králem Slovanů. A Dagobert posílal vyslance Sicharia k Sámovi se žádostí, aby dal
spravedlivě napraviti za kupce, jež jeho lidé zavraždili a jejichž majetek si nedovoleně
přivlastnili...
...Sicharius byl vyhnán z dohledu Sámova. Když toto oznámil Dagobertovi, DAGOBERT pyšně
přikáže sebrati vojsko z celého království Austrasijců proti Sámovi a Venédům; tu vojsko
vtrhne třemi spořádanými zástupy na Venedy...
...Austrasijci však, když přitrhli k hradu Wogastisburg, kde se opevnilo velmi četné vojsko
statečných Venédů, obklíčili jej, bojujíce po tři dny, a tu je mečem zabito mnoho z vojska
Dagobertova, a odtud zbaběle, zanechávajíce všechny válečné stany a věci, které měli, vracejí
se k vlastním sídlům. ...
(Nápověda: Dagobert, manželek, Sámo, kupec, Avarům, Venédové)
Zdroj textu: Veselý, Zdeněk: Dějiny českého státu v dokumentech. Praha: Victoria Publishing,
1994. ISBN 80-85605-95-3, s. 19-20.

Vypracuj odpovědi na následující otázky.
1) Kdo byli Venédové?
Venédy nazývali Frankové Slovany.
2) Jak se jmenoval franský král, který bojoval se Sámem?
Dagobert
3) Kde se odehrála bitva mezi Sámem a franským králem?
U Wogastisburgu
4) Vyhledej v textu tři informace z osobního života Sáma.
Povoláním byl kupec, měl 12 slovanských manželek, 22 synů a 15 dcer.
5) Jaké národnosti byl Sámo?
Frank
6) Jak dlouho Sámo panoval Slovanům?
35 let
7) Podle mapy urči, v kterých současných státech Sámova říše ležela.
Čechy a Morava, část Německa, část Rakouska, část Polska, část Slovenska a
Maďarska, Slovinsko

,

