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Pověst o Svatoplukovi – rozbor textu 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Němečková a 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  

 

 

výchozí text: 
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zdroj: Ježková, Alena. Staré pověsti české a moravské. Praha: Albatros. 2005. Illustrations 
Renáta Fučíková. ISBN 80-00-01733-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 VY_12_INOVACE_01.35 
5/5 1.2.01.35 

Pověst o Svatoplukovi – rozbor textu 

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Němečková a 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  

 

 

rozhovor před samotným čtením – Zná někdo následující pověst, slyšel ji z vyprávění, sám ji 
četl, četl podobnou … 
 
čtení  
 
otázky po přečtení – Rozuměli jste všemu, máte něco označené, chcete nějaké slovo vysvětlit, 
líbila se vám ukázka… 
 
práce s textem  
A: literární a slohová část 
1) Shrňte do pěti vět, o čem pověst vypravuje. 
 
2) Rozhodněte, zda z textu přímo vyplývají následující informace: 

- Svatoplukovo město leželo na řece Moravě. 
- Metoděj byl dobrým rádcem a přítelem knížete. 
- Mše se nesměla konat bez přítomnosti knížete. 
- Svatopluk měl pouze tři potomky. 
- Nejstarší syn knížete se jmenoval stejně jako kníže. 
- Posledním místem pobytu knížete se stal kostelík na břehu řeky. 
- Na sklonku svého života našel kníže klid a zapomněl na předešlý život. 

 
3) Jak vypadalo město knížete Svatopluka? Vyhledejte přímo pasáže, ve kterých se vyskytují 

informace o městě.  
Na základě přečteného se pokuste ve skupince vytvořit krátkou ukázku z dění ve městě. 

 
4) Vyhledejte přímé řeči Metoděje a knížete při incidentu v kostele. Vytvořte uličku, kdy na 

jedné straně bude stát arcibiskup, na druhé kníže a po stranách poddaní. Oba hlavní aktéři 
budou pronášet své texty, ostatní zkusí mluvit za vyděšené poddané. 

    Popište vlastními slovy atmosféru v kostele při incidentu. 
 
5) Jakými slovy zdůvodnil Svatopluk svým synům, proč chce aby vládli společně. Kdy jste vy    
     zjistili, že je dobré s někým spolupracovat? 
 
6) Skončila podle vás pověst optimisticky? Plyne z ní nějaké ponaučení? Formulujte jej. 
 
B: mluvnická část 

1) Vyhledejte v textu: různé druhy přívlastku, druhy slovesného způsobu, přirovnání.  
2) Najděte v textu souvětí alespoň o 4 větách. 
3) Vysvětlete svými slovy následující pasáže: Zdi kostela vydechly úlevou. …, kde světská 

moc neznamená víc než loňský sníh. Jejich větve po staletí prosily k nebi…… nikdy 
v červáncích nespatřil růžový  příslib nového dne… 

4) Nahraďte v textu následující slova: do schýlených zad, Svatopluk se dusil hněvem, 
chrámové dveře se rozlétly. 

 
C: záznam přečtené ukázky do sešitu/čtenářského deníku 


