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1. Pracovní list je určen k opakování

využití nebo metodické

a fixaci nejstarších dějin Polska.

pokyny:

Žáci doplňují báseň, opravují
chybná tvrzení. Na závěr je možno
připojit srovnání s českými
dějinami.

DĚJINY POLSKA
Doplň chybějící slova do básně a vhodně ji pojmenuj.
Pojmenuj báseň: ____________________________________________________
a doplň slova:
Bratři z východu přišli,
po krajině se porozhlédli,
byl to bájný Čech
a jeho bratr __________.
Čech na Řípu se usadil
a ______ do Polska se vypravil.
V Čechách známe legendu o Přemyslovi,
v Polsku o bájném ___________.
Oba oráči nejdřív byli
a pak knížaty se stali.
Tak vznikla dynastie Přemyslovců
a v Polsku _____________.
Dcera knížete Boleslava,
jménem ________________,
vdala se za pohana,
jehož Měškem zvala.
Tak přinesla křesťanství k sousedům
a jejich syn usedl i na český______.

Doplň chybějící jména do diagramu:

syn

manžel

otec

Doubrava

bratr

Urči, zda jsou následující tvrzení pravdivá. Chybná oprav.
Na území dnešního Polska přišly slovanské kmeny v 7. století.
Nejvýznamnější kmeny, které se usazují na území Polska, jsou Vislané a Polané.
Do Polska přinesla křesťanství dcera Boleslava II. Doubrava.
Praotcem Poláků je Čech.
První prokázaný polský kníže se jmenoval Piast.
Vládnoucí polská dynastie se jmenovala Slavníkovci.
Boleslav Chrabrý se roku 1000 nechal korunovat polským císařem.

DĚJINY POLSKA - řešení
Doplň chybějící slova do básně a vhodně ji pojmenuj.
Pojmenuj báseň: např. Vznik Polska, Polsko...
a doplň slova:
Bratři z východu přišli,
po krajině se porozhlédli,
byl to bájný Čech
a jeho bratr Lech.
Čech na Řípu se usadil
a Lech do Polska se vypravil.
V Čechách známe legendu o Přemyslovi,
v Polsku o bájném Piastovi.
Oba oráči nejdřív byli
a pak knížaty se stali.
Tak vznikla dynastie Přemyslovců
a v Polsku Piastovců.
Dcera knížete Boleslava,
jménem Doubrava,
vdala se za pohana,
jehož Měškem zvala.
Tak přinesla křesťanství k sousedům
a jejich syn usedl i na český trůn.

Doplň chybějící jména do diagramu:

Syn
Boleslav
Chrabrý

Manžel
Měšek

Doubrava

Otec
Boleslav I.
Ukrutný

Bratr
Boleslav II.
Pobožný

Urči, zda jsou následující tvrzení pravdivá. Chybná oprav.
Na území dnešního Polska přišly slovanské kmeny v 5-6. století.
Nejvýznamnější kmeny, které se usazují na území Polska, jsou Vislané a Polané. P
Do Polska přinesla křesťanství dcera Boleslava I. Doubrava.
Praotcem Poláků je Lech.
První prokázaný polský kníže se jmenoval Měšek.
Vládnoucí polská dynastie se jmenovala Piastovci.
Boleslav Chrabrý se roku 1000 nechal korunovat polským králem.
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