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Anotace 

► Materiál (DUM – digitální učení materiál) je určen pro práci 
na interaktivní tabuli, popřípadě práci s dataprojektorem. 
Využít se dá v předmětu literární výchova, ročníku šestém. 
Je součástí tematického okruhu Literární výchova – literární 
druhy a žánry – 6. ročník.   

► Materiál je určen pro opakování učiva daného tématu. Žáci 
pracují s internetem. 

► Podkladem pro tvorbu materiálu byla učebnice: 
Lederbuchová L., Beránková E.: Čítanka  pro základní školy 
a víceletá gymnázia, nakladatelství Fraus, Plzeň, 2003 

► Vytvořeno: 16. ledna 2012 

 



Charakteristika 

►Veršovaný nebo prozaický útvar literatury 
středověku 

 

►Název z řeckého chronos 

 

►Historické události zaznamenává tak, jak šly 
za sebou 

►Neověřuje fakta – časté nepřesnosti 



ÚKOL 

►Vyhledejte na internetu, co znamená slovo 

chronos 

Nápovědou pro vás může být i obrázek 

ČAS 

http://www.seznam.cz/


Kosmova kronika česká – psána latinsky 

Dalimilova kronika – veršovaná, psána česky 

Hájkova kronika – psána česky 

PŘÍKLADY  
KRONIK 

Obr. 1 

Obr. 2 

Obr. 3 



Kosmova kronika česká 

 

 

►1. Na kolik knih je kronika rozdělena? 

 

►2. Jakou kapitolou začíná toto dílo? 

 

►3. Co znamená v přesném překladu 
Chronica Boemorum?  
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Zodpovězte následující otázky. Pracujte s uvedeným odkazem. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmova_kronika_%C4%8Desk%C3%A1 
 

Stavbou 
Babylonské 

věže 

Kronika Čechů 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kosmova_kronika_%C4%8Desk%C3%A1


OTÁZKY K ZOPAKOVÁNÍ 

►1. Jakým jazykem je napsána Kosmova 
kronika česká? 

 

►2. Co znamená řecké slovo chronos? 

 

 

►3. Která z uvedených kronik je veršovaná? 

česky latinsky řecky 

čas hodiny kronika 

Kosmova Hájkova Dalimilova 



SPRÁVNĚ 



ŠPATNĚ 
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