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1. SVATÝ VÁCLAV – podmět (tvary 1N) a přísudek (sloveso)
Včera jsme měli volno, nemuseli jsme jít do práce a mohli jsme zůstat doma,
protože byl státní svátek - český patron svatý Václav měl svátek. Víte, kdo byl
svatý Václav?
Určitě znáte Václavské náměstí v Praze a víte, že je na něm socha svatého
Václava.
Svatý Václav žil v 10. století, narodil se asi v roce 907, ale nevíme to přesně.
Svatý Václav byl český kníže z rodu Přemyslovců.
Jeho dědeček Bořivoj a babička (svatá) Ludmila byli první křesťané v Čechách.
Svatá Ludmila chtěla, aby byl Václav taky dobrý křesťan.
Václav měl učitele, který ho učil číst a psát česky i latinsky. Václav taky studoval
Bibli. V desátém století ale nebylo moc lidí, kteří uměli číst a psát.
Matka Václava, Drahomíra, nebyla křesťanka a bála se, že Václav bude moc
hodný a slabý vládce, proto nechala Ludmilu zabít. (Proto je dnes Ludmila
svatá.)
Václav byl hodný kníže a dobrý křesťan - věřil v Boha, pomáhal lidem, sám
pracoval (například na vinici), staral se o chudé a nechtěl válčit. To se nelíbilo
jeho mladšímu bratrovi Boleslavovi, který nechal Václava zabít.
Boleslav ho pozval na návštěvu. Místo, kde žil, se dnes jmenuje Stará Boleslav.
Václav přijel a, když šel ráno do kostela, někdo ho zabil. Bylo to 28. září, ale
nevíme přesně ve kterém roce. Mohlo to být v roce 929, nebo v roce 935.
Někdo ale říká, že Boleslav nechtěl Václava zabít, že to udělali jeho muži a
Boleslav o tom nevěděl.
EXTRA

Každý rok se ve Staré Boleslavi koná Svatováclavská pouť.
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2. SVATÝ VÁCLAV – podmět (tvary 1N) a předmět (4A)
Včera jsme měli volno, nemuseli jsme jít do práce a mohli jsme zůstat doma,
protože byl státní svátek - český patron svatý Václav měl svátek. Víte, kdo byl
svatý Václav?
Určitě znáte Václavské náměstí v Praze a víte, že je na něm socha svatého
Václava.
Svatý Václav žil v 10. století, narodil se asi v roce 907, ale nevíme to přesně.
Svatý Václav byl český kníže z rodu Přemyslovců.
Jeho dědeček Bořivoj a babička (svatá) Ludmila byli první křesťané v Čechách.
Svatá Ludmila chtěla, aby byl Václav taky dobrý křesťan.
Václav měl učitele, který ho učil číst a psát česky i latinsky. Václav taky studoval
Bibli. V desátém století ale nebylo moc lidí, kteří uměli číst a psát.
Matka Václava, Drahomíra, nebyla křesťanka a bála se, že Václav bude moc
hodný a slabý vládce, proto nechala Ludmilu zabít. (Proto je dnes Ludmila
svatá.)
Václav byl hodný kníže a dobrý křesťan - věřil v Boha, pomáhal lidem, sám
pracoval (například na vinici), staral se o chudé a nechtěl válčit. To se nelíbilo
jeho mladšímu bratrovi Boleslavovi, který nechal Václava zabít.
Boleslav ho pozval na návštěvu. Místo, kde žil, se dnes jmenuje Stará Boleslav.
Václav přijel a, když šel ráno do kostela, někdo ho zabil. Bylo to 28. září, ale
nevíme přesně ve kterém roce. Mohlo to být v roce 929, nebo v roce 935.
Někdo ale říká, že Boleslav nechtěl Václava zabít, že to udělali jeho muži a
Boleslav o tom nevěděl.
EXTRA
Každý rok se ve Staré Boleslavi koná Svatováclavská pouť.
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3. SVATÝ VÁCLAV – tvary 2G x 3D x 6L
Včera jsme měli volno, nemuseli jsme jít do práce a mohli jsme zůstat doma,
protože byl státní svátek - český patron svatý Václav měl svátek. Víte, kdo byl
svatý Václav?
Určitě znáte Václavské náměstí v Praze a víte, že je na něm socha svatého
Václava.
Svatý Václav žil v 10. století, narodil se asi v roce 907, ale nevíme to přesně.
Svatý Václav byl český kníže z rodu Přemyslovců.
Jeho dědeček Bořivoj a babička (svatá) Ludmila byli první křesťané v Čechách.
Svatá Ludmila chtěla, aby byl Václav taky dobrý křesťan.
Václav měl učitele, který ho učil číst a psát česky i latinsky. Václav taky studoval
Bibli. V desátém století ale nebylo moc lidí, kteří uměli číst a psát.
Matka Václava, Drahomíra, nebyla křesťanka a bála se, že Václav bude moc
hodný a slabý vládce, proto nechala Ludmilu zabít. (Proto je dnes Ludmila
svatá.)
Václav byl hodný kníže a dobrý křesťan - věřil v Boha, pomáhal lidem, sám
pracoval (například na vinici), staral se o chudé a nechtěl válčit. To se nelíbilo
jeho mladšímu bratrovi Boleslavovi, který nechal Václava zabít.
Boleslav ho pozval na návštěvu. Místo, kde žil, se dnes jmenuje Stará Boleslav.
Václav přijel a, když šel ráno do kostela, někdo ho zabil. Bylo to 28. září, ale
nevíme přesně ve kterém roce. Mohlo to být v roce 929, nebo v roce 935.
Někdo ale říká, že Boleslav nechtěl Václava zabít, že to udělali jeho muži a
Boleslav o tom nevěděl.
EXTRA
Každý rok se ve Staré Boleslavi koná Svatováclavská pouť.

