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1) Sestav slova podle abecedy 

Libuše, Krok, Teta, obilí, Kazi, Přemysl, Vyšehrad, Budeč, Lech, Horymír, 

Křesomysl, Praha 
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---------------------------------------------------------------------------------------------
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2) Přečtěte si text a odpovězte na otázky 

         Umění rozmlouvat s bohy považovali staří Čechové za jedno z největších 

umění vůbec. Dovedli to jen ti nejmoudřejší z moudrých. Po smrti praotce 

Čecha vypukl mezi ostatními obrovský žal. Nejprve vyslali posly za jeho 

bratrem Lechem, ale ten v Čechách zůstat nechtěl. Odebral se se svými lidmi až 

k řece Odře, kde našli rozsáhlou neosídlenou krajinu a založili tak území 

dnešního Polska. Podle Lechovy rady si zvolil za svého vojvodu knížete Kroka, 

protože velice dobře ovládal umění rozmlouvat s Bohy a moudře soudil spory ve 

svém kmeni. Sídlil na hradě, který se jmenoval Budeč. Na Budči již za jeho 

života vznikla škola, kde se těmto uměním učilo mnoho mladých Čechů. Spolu s 

nimi i všechny tři jeho dcery - Kazi, Teta a Libuše. Všechny tři byly velice 

krásné a chytré. Svým uměním se lišily od ostatních. Kazi dovedla léčit lidi, 

Teta se vyznala ve všelijakých kouzlech a Libuše uměla předpovídat budoucnost 

neboli věštit. Jednoho dne oznámili bohové Krokovi, že jeho hrad čeká zkáza, 

proto Budeč opustil a na skále nad Vltavou si vybudoval nové hradiště - 

Vyšehrad. Kazi měla svůj hrad Kazín, Teta - Tetín a Libuše za života otcova 

sídlila na svém hradě Libušíně. 

I kníže Krok opustil tento svět. Čechové dlouho uvažovali, koho zvolit za jeho 

nástupce. Vybrali si nejmoudřejší, nejkrásnější, ale také nejmladší ze tří jeho 



dcer- Libuši. Sídlila pak na Vyšehradě. Libuše vládla velmi moudře. Když však 

jednou rozsoudila spor dvou bratří, ten, který prohrál ji velice urazil. "Hanba 

mužům, kterým žena vládne! Ženské mají dlouhé vlasy, ale krátký rozum. Příst 

umí, jehlou šít, na to je, ale ne soudit!" vykřikoval. Libuše svolala vladyky a 

stařešiny celého kmene, aby si vybrali svého nastávajícího vládce, jehož budou 

poslouchat. Nejmoudřejší českého kmene dlouho přemýšleli, ale nakonec řekli 

Libuši, aby si vybrala sama. Její kůň cestu za budoucím vládcem dobře znal. 

Následovalo ho poselstvo, které vezlo knížecí oděv do vsi Stadice, kde Přemysl 

ze vsi Stadice oral se svými voly pole. Přemysl poselstvo očekával. Podle 

pověsti zarazil do země hůl, než se převlékl a najedl, stal se z hole lískový keř, 

který vyhnal tři ratolesti, dvě později uschly, pouze jedna se rozkošatila, tak jako 

se měl vyvíjet Přemyslův rod. Přemysl řekl poslům, že přišli příliš brzy. Pro 

český národ je škoda, že nemohl pole doorat a zasít, proto nebude vždy v 

Čechách všeho dostatek. Potom nasedl na Libušina koně a vydal se s ostatními 

na Vyšehrad. Své lýčené střevíce a kabelu si vzal s sebou, aby nikdy 

nezapomněl. Kým byl, než se stal knížetem. Věřil, že všichni lidé jsou si před 

bohy rovni. 

Na Vyšehradě se konala slavná svatba. Libuše moudře vládla dál spolu se svým 

manželem Přemyslem. Využívala svůj zvláštní dar a předpovídala budoucnost. 

Předpověděla slávu našeho hlavního města - Prahy. Na žádost rady starších 

pomohla svými věštbami objevit stříbrné a zlaté doly. 
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