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PŘÍCHOD SLOVANŮ
Po Keltech přišli do českých zemí 

GERMÁNI. V 5. století – 6. století n. l. 
přišli na naše území kmeny SLOVANŮ, 
které vytlačily Germány. Slované byli 
první, kteří trvale osídlili naši zemi.

První Slované byli pastevci a 
zemědělci. Usazovali se na příhodných 

místech – v okolí řek, pracovali na polích. 
Chovali dobytek (vepře, kozy, lovili ryby, 

divoká zvířata). 



OBYDLÍ

Obytný prostor byl vykopán do 
země -zemnice. V rohu stála 
hliněná pec. Keramiku vyráběli 
ručně – hrnky, misky, talíře. 
Nástroje byly převážně ze dřeva. 
Obilí uskladňovali ve venkovních 
jámách.
Stavěli si osady a na obranu před 
nepřítelem opevněná sídliště. 
Domy byly ze dřeva, proutí a 
rákosu. Navzájem si vyměňovali 
zboží – výměnný obchod.



Slované uměli tkát látku
a chodili oblečeni do 
oděvů ze lnu a vlny.

Slované byli 
zdatnými bojovníky, 

používali šípy 
napuštěné jedem. 
V boji používali boj 
ze zálohy, nepřátele 

děsili hlukem a 
kradli jim koně. Byli 

dobrými jezdci.



Slované uctívali mnoho bohů.

Perun - bůh válek, v dobách míru - bůh deště, bouře, hromu a 
blesku. Svantovít - bůh slunce a ochrany polí. Veles

ochraňoval stáda. Bohyně Mokoš zosobňovala vlhkou, úrodnou 
a plodnou zemi a Morana byla ztělesněním smrti a zimy. 

Obrázek 1: bohové [1]



KUPEC SÁMO
Na slovanském území se usadil kupec Sámo z 
Franské říše, který sem přišel za obchodem. 
Když byli Slované napadeni kočovnými Avary, 

slovanské kmeny se pod vedením kupce 
Sáma spojily a pod jeho vedením zvítězily. Po 

vítězství nad Avary se Sámo stal vládcem 
slovanských kmenů. Vznikl Sámův 

kmenový svaz. Sámo dokázal bránit území 
proti útokům germánských panovníků. Po 

jeho smrti se svaz rozpadl. O Sámovi a jeho 
sjednocení slovanských kmenů se dozvídáme 
z písemných záznamů (Fredegarova kronika).



Co si budeme 
pamatovat?

Slované přišli na naše území v 5. století –
6. století n. l. Byli pastevci a zemědělci. 
Pracovali na polích a chovali dobytek. 

Nástroje vyráběli ze dřeva. Ručně vyráběli 
keramiku a uměli tkát látku. Uctívali 
mnoho bohů. Před nepřáteli stavěli 

opevněná hradiště. Slovanské kmeny se 
spojili pod vedením kupce Sáma a zvítězili 
nad Avary, kteří  je napadli. Po vítězství se 
Sámo stal vládcem slovanských kmenů a 

vznikl Sámův kmenový svaz. Po jeho 
smrti se svaz rozpadl.



Několik otázek k opakování.

1.Kdy přišli Slované na naše 
území?

2.Jak žili Slované?
3.Co uměli Slované?

4.Jak obchodovali Slované?
5.Proti komu se museli Slované 

bránit?
6.Kdo sjednotil Slovany?
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