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Pracovní list Sámova říše
1.) Doplň v textu
Vzbouřené slovanské kmeny si za svého vojevůdce v boji proti ……….. zvolily
……………. kupce Sáma, pocházejícího z ………… kraje Senonů. Ten dosáhl řady
vítězství nad …………. a poté vytvořil silný slovanský kmenový svaz s centrem při
dolním toku řeky ……………… Šlo o společenské uspořádání, které označujeme jako
……………. demokracii. Sámo se obklopoval skupinou slovanských ………………,
kteří tvořili hlavní oporu jeho moci. V době největšího rozkvětu zahrnovala Sámova
říše nejen Moravu a západní Slovenské, ale také ……….. Není divu, že tak velký státní
útvar narazil na ……………. říši. Roku ………………. porazil Sámo v bitvě u
………………………vojska franského krále …………………. . Po smrti Sáma říše
zaniká
2.) Z mapky vyčti a zapiš, které dnešní státy náležely do Sámovy říše

Státy
…………………………………………………………………………………………
………………………
3.) Jediné soudobé svědectví o Sámově říši se dočítáme v jedné kronice. Pozorně přečti
úryvek z kroniky a zodpověz níže položené otázky.

623
Čtyřicátého roku vlády Chlotarovy shromáždil člověk jménem Sámo, národností
Frank z kraje Senonago, větší počet kupců a vypravil se obchodovat ke
Slovanům, zvaným Vinidé. Slované se již počali bouřit proti Avarům zvaným
Hunové a jejich králi – kaganovi.
Vinidové byli již od dřívějška befulci Hunů, neboť když Hunové s vojskem válčili
proti nějakému národu a stáli s celým svým vojskem před táborem, Vinidé
bojovali: jestliže se schylovalo k vítězství, tu Hunové v touze zmocnit se kořisti
vyráželi, jestliže však byli Vinidé byli přemáháni, opřeni o pomoc Hunů nabývali
nových sil. Befulci byli Huny nazýváni proto, poněvadž v bitvě tvořili dvojitý šik,
postupující před Huny.
Hunové přicházeli po jednotlivé roky přezimovat ke Slovanům, ženy Slovanů
a jejich dcery si brali do lože. Kromě jiných útlaků platili Slované Hunům daně.
Synové Hunů, kteří byli zplozeni s ženami a dcerami Vinidů, nechtěli nakonec
snášet křivdy a útisk. Odmítajíce vládu Hunů – jak jsem shora připomněl – začali
se bouřit.
Když Vinidé s vojskem zaútočili proti Hunům, obchodoval [u Vinidů] Sámo,
o kterém jsem se zmínil výše. I vytáhl s nimi ve vojsku a tam prokázal [Vinidům]
proti Hunům takovou užitečnost, že to bylo hodno podivu, [neboť] nesmírné
množství [Hunů] bylo pobito mečem Vinidů. Vinidé, když viděli Sámovu
užitečnost, zvolili ho králem nad sebou a šťastně u nich vládl třicet pět let. Za jeho
panování svedli Vinidé mnoho bojů proti Hunům a jeho radou a schopností Vinidé
vždy nad Huny zvítězili. Sámo měl dvanáct žen z pokolení Vinidů, z nichž měl
dvacet dva synů a patnáct dcer.
otázky:
A Jak kronikář také nazývá slovanské obyvatelstvo?
…………………………………………………………………………………………………
……….
B Který národ označuje kronikář jako Hunové? Jak spolu se Slovany vycházeli?
…………………………………………………………………………………………………
………
C Jak se nazývá pramen, ze kterého o Sámově říši čerpáme?
…………………………………………………………………………………………………
……….
D Jak dlouho vládl Sámo Slovanům?
…………………………………………………………………………………………………
………...
C Co bys dokázal říct ze Sámova soukromého života?
…………………………………………………………………………………………………
……...
4.) Z popisu se pokus zakreslit do mapky možnou lokaci Wogastisburgu?
Wogastisburg je jediný místní název, který se vztahuje k Sámově říši. Mohl se
nacházet někde v Bavorsku, nebo v jižních Čechách. Nejvíce badatelů se přiklání
k názoru, že šlo a o hradisko v Úhošťanech u Kadaně v západních Čechách. Podle
jména jde poznat, že Slované již stavěli opevněná sídla. Centrum Samovy říše nám
také není známo. Předpokládá se ovšem, že jádro Sámovy říše bylo někde na jižní
Moravě.

5.) Vyber správné odpovědi
A Sámo pocházel:
a) z Byzance
b) z Franské říše
c) z Avarského úzeí
B Sámova říše byla:
a) pevný státní celek
b) království
c) kmenový svaz
C Slované bojovali s Franky v bitvě u:
a) Wogastisburgu
b) Řezna
c) Moháče

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1mova_%C5%99%C3%AD
%C5%A1e#mediaviewer/Soubor:S%C3%A1mova_%C5%99%C3%AD
%C5%A1e.png
http://www.moraviamagna.cz/kroniky/k_fredeg.htm

