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Evidenční číslo :  EUK-I/2-INOVACE02-2 

Autor: Mgr. Natálie Heczková, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název:  Bohatý Písek, Helena Lisická, z knihy Zrcadlo starých 

časů, Albatros, 1986 

Očekávaný výstup:  

Žák si osvojuje tiché i hlasité čtení, orientuje se v textu, 

vyhledává správné informace, rozumí přečtenému, 

seznamuje se s historií 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina:  žák 

Typická věková skupina:  9 – 10 let, 5. třída 

Předmět: Český jazyk 

 

 

 



 

1) Co se v Písku rýžovalo? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) Ve kterých řekách se vypíral písek? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) Jak se jmenoval král, který písek navštívil? 

............................................................................................................................. ... 

4) Bylo tehdy město bohaté? 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Vypiš větu (případně věty), ze které je patrné, jak se král v Písku cítil. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Jak se jmenoval králův syn? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Najdi a vypiš z textu, co vše mohli občané s povolením krále vystavět? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

8) Byl ve městě postaven hrad?  Jak se jmenoval? 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

9) Čím byly vyjmenovány a potvrzeny výsady i privilegia nového města? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

10) Co všechno se kromě hradu ještě v Písku postavilo? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

11) Čím byl písecký most odlišný od jiných dosud postavených mostů? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

12) Jak se jmenovala kupecká stezka a co se po ní vozilo? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

13) Jak byl nazýván Přemysl Otakar II? Zkus svými slovy napsat, proč. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

14) Stal se Písek za vlády Přemysla bohatým městem? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

15) Jakou prosbu měli písečtí měšťané na Přemysla? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

16) Co je to mincovna? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

17) Kdo byl jmenován novým mincovníkem? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

18) Najdi v pověsti, jak se jmenoval a jak zemřel poslední Přemyslovec 



………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

19) Jaké hornické nářadí je vytesáno na jednom z náhrobků? 

………………………………………………………………………………………………………………........

20)           Jak vypadal Henlinův náhrobek? 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Král Václav I 

                                                

                                                                                                       Král Přemysl Otakar II 

                                                                                                      



 

Obrázky byly použity z www.google.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tento výstup vznikl v rámci projektu 
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