VELKÝ PROJEKT 4 – 1.část
Než vám povím název nového projektu, který bude tentokrát zaměřen opět na naši historii, čeká nás příprava
- sbírání informací. Zatím naznačím pouze to, že vše se bude týkat jisté historické osobnosti… .

Touha po informacích
Existuje mnoho důvodů, proč lidé shánějí informace o jiných lidech. Novináři chtějí senzaci do svého článku,
policisté hledají důkazy o zločinci, spisovatelé potřebují podklady pro životopisy…a jistě vás napadá spousta
dalších důvodů. Který z nich bude ten váš, to je zatím zahaleno tajemstvím…

Slavný český rod
Dějiny, které jsme se učili od pravěku, nám moc konkrétních lidí zatím neodhalily. Sámo a po něm několik
jmen z Velkomoravské říše. Teď se ale dostáváme do doby jednoho známého rodu, kde bude jmen naopak
spousta. Rodu Přemyslovců. Tam už se o nějakých těch vladařích, jejich ženách a dětech něco dočteme.

Úkol:

Najdi informace o rodu Přemyslovců a vytvoř rodokmen.

Jak na to:
1. Studuj v učebnici na stranách 16 – 24.
2. Opraš čítanku a přečti si stranu 105 – 107
3. Informace nemusíme samozřejmě pouze číst. Máme přeci také videa s
naším kamarádem Českým lvem. Tam to tedy bude na dlouhé koukání, ale díly
jsou to krátké, tak to jistě zvládneš. O Přemyslovcích pojednávají díly 12 –
32. Zhlédni hlavně díly o konkrétních lidech, panovnících. Všechny najdeš na
youtube, kde zadáš Dějiny udatného českého národa a číslo dílu.

Zajímají tě hlavně lidé a jejich životy!
Během tohoto sbírání informací se zaměř opravdu na osobnosti Přemyslovců
a postupně si na papír kresli rodokmen. Určitě si vzpomeneš, je to takový
strom – kdo jsou čí rodiče a kdo jejich děti… Část takového rodokmenu najdeš
v učebnici na str. 20
Nehledej zbytečně jiná jména, než jsou ta v učebnici. Není potřeba znát a
zapisovat každou sestřenici a pratetu  .
Na toto „hloubkové“ studium budeš mít čas do příštího pondělí, kdy se
dozvíš, co bude dál… Rozhodně se studiem života Přemyslovců nemusíš zahltit,
přeci jen vládli čtyři sta let, ale zkrátka – čím budeš vědět víc, tím větší budeš
mít výhodu… 
Samozřejmě krom vyjmenovaných zdrojů můžeš pátrat i kdekoliv jinde na
internetu, apod. Pátrat na různých místech a nepoužívat pouze jeden zdroj
informací je přístup profesionála .

Lovu informací zdar!
P.S.: Rodokmen mi nemusíš posílat, stačí, že ho budeš mít příští pondělí pro sebe k dispozici.

