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Stále máte možnost některé úkoly vypracovat v počítači. Tyto úkoly budete odevzdávat 
online na stránkách https://www.skolavpyzamu.cz/ Nebojte se, není to nic složitého ;-) Pro 
přihlášení musíš kliknout na odkaz u své paní učitelky. Pozor každá třída má jiný odkaz, klikni 
na tu správnou. Kdo nemá možnost vypracovat cvičení na tomto odkaze, napíše cvičení do 
sešitu. 

OD PONDĚLÍ 25. 5. SI VE ŠKOLE VYZVEDÁVEJTE PRACOVNÍ SEŠITY. PŘINESTE 
S SEBOU VYPRACOVANÉ ÚKOLY. (každý všední den 9:00 - 12:00) 

 

Český jazyk – Vyzvednout ve škole pracovní sešit 

 
● PS str. 49 cv. 48 + do sešitu vypiš podtržená podstatná jména a urči pád, číslo, rod a vzor 
● PS str. 49 cv. 49 
● PS str. 49 cv. 51 – obyčejnou tužkou vlnovkou podtrhni slovesa 
● PS str. 50 cv. 1, 2 
● PS str. 50 cv. 3 – každý balónek vybarvi jinou barvou a slovesa pak vybarvi dle správného 

balónku 
● PS str. 51 cv. 4, 5 – dle zadání 

 
 
Český jazyk – čtení 

● České dějiny očima Psa (text na konci úkolů) 

 

Matematika – pokud nepracuješ v počítači, tak vypočítej vše do sešitu 

● UČ str. 57 cv. 3, 5, 6, 7, 8, 9 (možno na Škola v pyžamu) 
● UČ str. 58 cv. 1, 2, 5, 6, 8 (cv. 1 Škola v pyžamu) 
● UČ str. 59 cv. 3, 5, 7, 8 (vyzvednout si sešit na geometrii) 

 

Přírodověda 

UČ str. 67 – 68 – přečíst + vybrat si jednu rybu a napsat o ní 5 vět 

 

Vlastivěda 

● Text České dějiny očima psa – vyznačit důležité informace (možno na Škola 
v pyžamu) 
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Velkomoravská říše, Konstantin, Metoděj… a pes 

 

 Počátkem devátého století byl Pes příjemně překvapen. Na 

území Moravy a západního Slovenska vznikl první opravdový stát. Rod Mojmírovců sjednotil 

slovanské obyvatele, kteří osamoceně stěží bránili nájezdům různých lumpů. Stát, hrdě 

nazvaný Velkomoravská říše, utěšeně vzkvétal a po čase jeho moc dosáhla až do Čech a 

dál. 

 Když je v říši klid, lidé bohatnou. Řemeslníci vyráběli hrnce, misky, zbraně a šperky a 

obchodníci s těmito výrobky jezdili za hranice, odkud zase dováželi jiné zboží. Jako houby 

po dešti rostly opevněné dvorce a později i hradiště, v nichž se objevily taky kostely ze 

dřeva či z kamene. 

 Považuji to za pokrok a zlepšení, pomyslel si Pes o nové víře nazvané křesťanství. Ze 

začátku sice v takové novoty moc důvěry neměl, ale brzy zjistil, že nová víra má velké 

přednosti. Začalo to příchodem dvou bratrů: Konstantina a Metoděje. Pozval je kníže 

Rostislav, jenž se snažil držet krok se světem a pídil se po kdejaké novince. Takže požádal 

byzantského císaře, ať mu pošle nějaké kněze, kteří šíří nové učení. Konstantin a Metoděj 

dorazili až z Řecka, odkudsi od Soluně a chlubili se, že umí číst a psát. Konstantin dokonce 

jakési písmo vymyslel – říkal mu hlaholice. Pes ani vladykové nevěděli, k čemu je něco 

takového dobré, ale příchozí jim vysvětlili, že psané vzkazy žádný přihlouplý posel 

nepoplete a taky je nemůže prozradit. Ovšem příjemce si zprávu musí umět přečíst. Takže 

hurá, jdeme se učit číst a psát! 

 Věrozvěsti, jak si bratři z Řecka říkali, uměli přemlouvat. A lidé usoudili, že na tom 

čtení a psaní něco bude. Když například prodali krávu 

a soused to podepsal, nemohl pak tvrdit, že žádné 

dobytče nedostal. Též láskyplné dopisy si získaly 

oblibu. Bylo jistě příjemnější v klidu komůrky rozluštit 

text „Má holubičko zlatá“, než když jej recitoval 

usmolený posel, kterému páchlo z úst. 

 Čtením a psaním osvěta nekončila. Konstantin a 

Metoděj začali zavádět novou víru. 



 „Jen jediný Bůh!“ tvrdili. „Proč byste museli vzývat tolik bůžků, když stačí jeden?! 

Ježíš Kristus navíc nevyžaduje oběti. Nemusíte pro něj péci na hranici maso, klidně je 

můžete sníst sami. Ježíš bude spokojen, když se k němu budete modlit. A když ho o něco 

upřímně poprosíte, jistě vám přání splní.“ 

 Na tohle slyšelo mnoho lidí. Stát se křesťanem bylo poměrně jednoduché. Stačilo 

nechat se pokřtít – tedy nechat si polít hlavu vodou, popřípadě ponořit se na mělčině do 

řeky a bylo to. Duše se očistila od pohanství a člověk se (ke svému překvapení) dověděl, že 

není dobré někoho zabít nebo okrást. Odvést někomu manželku není hezké, stejně jako 

připravit souseda o pole. Taky se prý mají milovat bližní (kdo to je? zjišťoval Pes – aha, 

všichni kolem, no ne!) a rodiče. Nebylo jednoduché, zvyknout si na taková nařízení. Ale 

Konstantin s Metodějem lidi seznámili s tím, že v případě dodržení pravidel (desatera 

Božích přikázání) se dostanou do nebe. A tam, panečku, tam se budou mít. Po čem zatouží, 

to dostanou. Práce žádná, jen poležení na měkkých obláčcích a k tomu andělé, kteří létají 

kolem a pískají na píšťaly. 

 Jak to věrozvěsti vědí? No přečetli si to v bibli a to je tahle pěkná, tlustá kniha. Co je 

psáno, to je dáno. Na hříšníky čeká peklo s chlupatými čerty a pálícími plameny, ale hodní 

lidé přijdou do ráje. Čeho se jim nedostalo na zemi, to na ně čeká v nebi. 

 Vypadalo to slibně a křesťanů přibývalo. Aby se měli kde modlit, začaly se stavět 

kostely. Pes se zprvu cítil poněkud ukřivděně, když mu bylo naznačeno, že do Božího 

chrámu nesmí. Ale časem zjistil, že je to vlastně výhodné. Když věřící dleli na modlitbách, 

mohl zatím Pes propátrat kuchyni a spíž, zaběhnout za feničkami do sousedního hradiště 

nebo okousat pánovy boty. V kostele pro něj nic zajímavého nebylo, nejedlo se tam, ani 

nepilo, zpěv, vyluzovaný necvičenými hlasy tahal za uši a za chladného počasí tam byla 

příšerná zima. 

 Příjemná na nové víře byla skutečnost, že se přestaly cesty do posvátných hájů (kde 

se Pes vždycky silně otravoval). Pár zavilých jedinců tam sice stále docházelo, ale tajně, 

protože knížata takovou zaostalost nerada viděla a tak nebylo nutné, aby je Pes doprovázel. 

 Konstantin a Metoděj si v obracení na víru vedli úspěšně. Kázání vedli ve slovanském 

jazyce, takže jim každý rozuměl, zatímco jinde kněží mumlali v řeči zvané latina. 

 Tento přístup se ale bratrům do jisté míry vymstil: dal si je zavolat papež (vládce nad 

všemi křesťany, jak Pes pochopil), aby mu vysvětlili, proč slovanský jazyk používají. Že se 

mu to jaksi nezamlouvá – lid přece nemusí vědět všechno! 



O čem bratři v Římě s papežem mluvili, to se Pes 

nedozvěděl. Nejspíš to nebyl příjemný rozhovor, neboť po 

něm se Konstantin uchýlil kamsi do kláštera a začal si říkat 

Cyril. Něco takového Pes už vůbec nechápal. Zvykat si 

dobrovolně na jiné jméno! A navíc odřeknout se různých 

radostí! Držet půst! Pouze se modlit! 

 Metoděj se ovšem na Moravu vrátil. Vyučoval nové 

kněze, začal nosit vyšívané roucho a dal si říkat arcibiskup. 

Pes usoudil, že je to vysoká církevní hodnost, protože se 

před ním skláněla i knížata. 

 Když ovšem na knížecí stolec usedl jistý Svatopluk, 

došlo ke změně. Tento vládce miloval lov, a když štval jelena, zapomínal se dostavit do 

kostela. Párkrát tam sice dorazil, ale pozdě. A když jednou vtrhl do chrámu na koni a 

dokonce se psy, Metoděje to dost pobouřilo. Nakonec se tak dohněval, že knížete proklel. 

To zas dohřálo Svatopluka. 

„Vykážu tě ze země, arcibiskupe!“ zařval. A taky to hned udělal. 

Chudák Metoděj ještě nějaký čas bloudil mezi pohany, kde šířil křesťanskou víru…a 

pak radši zesnul. Ani se neví, kde má hrob. Svatopluk se ale vyhnáním arcibiskupa 

neuklidnil. Začal pronásledovat i Metodějovy žáky. Nejspíš nabyl dojmu, že si moc troufají a 

že by časem mohli ovládat poddané účinněji než kníže sám. V té době byl už starý Metoděj 

po smrti, a nemohl tedy protestovat. A mohlo mu to být jedno, jak si řekl Pes. Skončil (stejně 

jako Cyril) zaručeně v nebi – vždyť je oba později prohlásili za svaté! 

Pokud jde o Svatopluka, ten si jako vládce vedl celkem dobře, jenom jako vychovatel 

selhal. Měl tři syny, kteří moc chytrosti nepobrali a nadto se ustavičně hádali. Dokonce i 

v době, kdy měli držet při sobě, protože se ve Velkomoravské říši začali obávat nájezdů 

jakýchsi Uhrů (neboli Maďarů). 

Tehdy si kníže syny zavolal a podal jim tři svázané pruty, že prý je mají zlomit. Komu 

se to povede, ten převezme vládu. 

„Nejde to!“ naříkali bratři. 

Teprve když kníže pruty rozvázal, daly se jednotlivě zlomit dobře. 



„No vidíte,“ řekl Svatopluk. „Když budete držet pěkně spolu pohromadě, nikdo vás 

nepřemůže.“ 

Synové na něj chvíli civěli – jak to asi tatínek myslí? Pak zakroutili hlavami a 

odkráčeli. Takové podobenství je na ně moc složité, myslel si Pes. Nepochopili nic. Tohle 

nedopadne dobře. A taky že ne: jen Svatopluk umřel (k stáru zlaskavěl a odešel pro jistotu 

do kláštera, aby smyl Metodějovu kletbu), přijeli Uhři na malých chlupatých konících a bylo 

zle. Ti tři bratři se nedokázali dohodnout a ni o tom, co bude k večeři, natož aby se sjednotili 

k obraně země. Než se kdo nadál, velkomoravská říše se rozpadla. Pes ovšem přežil. 

 

 

 


