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Úvod
Milé deti!
U™ebnica vám pomôΩe osvoji† si údaje o minulosti a prítomnosti Slovákov.
S niektor¥mi témami ste sa uΩ stretli na hodinách vecného u™iva, alebo na hodinách literatúry. Daktoré texty ¬udovej slovesnosti uΩ vám budú známe.
Pomocou mapy sa oboznámite s rodnou krajinou, Slovenskom, a aj s dejinami a osobnos†ami Slovákmi ob¥van¥ch dedín a miest v Ma∂arsku.
Vaße vedomosti si môΩete rozßíri† a zdokonali† samostatnou v¥skumnou prácou vo vaßom
meste alebo v dedine, v ™om vám s rados†ou pomôΩu vaßi u™itelia a rodi™ia.
Spoznáte národopis Slovákov v Ma∂arsku. Dozviete sa, aké domy stavali naßi predkovia.
Aké zvyky mali pri stavbe hospodárskych budov. Oboznámite sa so zákonitos†ami rodinného Ωivota a s ¬udov¥mi remeslami.
Pomocou fotografií u™ebnice nahliadnete do Ωivota niekdajßej dedinskej spolo™nosti.
Ur™ite s ve¬k¥m záujmom sa budete u™i† o zvykoch, ktoré sa viaΩu k najkrajßím sviatkom
a k v¥znamn¥m dµom.
Návßtevami v¥stav, pamätn¥ch domov a národopisn¥ch múzeí si môΩete doplni† poznatky získané prostredníctvom u™ebnice.
Prajeme vám príjemné a bohaté záΩitky pri práci s u™ebnicou.
Autorky
V práci vám pomôΩu nasledujúce piktogramy:
Zoznámte sa s piesµami.
Napíßte. Pozbierajte údaje.
Poh¬adajte v kniΩnici. Pre™ítajte.
Porozprávajte sa o tom.
Poh¬adajte informácie na internete.
UkáΩte na mape.
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I. Poznatky o Slovensku
1. Krátko o minulosti Slovákov
Územie Slovenska bolo ob¥vané uΩ v dobe
kamennej.
Cez toto územie viedli dve dôleΩité obchodné
cesty: Podunajská a Jantárová.
Pred Slovanmi tu Ωili Kelti a Rimania.
Slovania sa tu usadili uΩ v 5.- 6. storo™í.
Prv¥ ßtátny útvar v ktorom Ωili, bola Samova
ríßa.
V roku 833 spojením nitrianskeho a moravského knieΩatstva vznikla Ve¬ká Morava.
Po rozkvete po™as panovania Svätopluka
okolo roku 907 zanikla.

Samo 623 - 658
Prv¥ známy vládca
západn¥ch Slovanov.
Fransk¥ kupec, ktor¥
zaloΩil Samovu ríßu.
Mojmír I. 833 - 846
Moravsk¥ knieΩa, ktor¥ vyhnal
Pribinu z Nitrianskeho
knieΩatstva.

Pribina 825 - 833
Bol prv¥m vládcom nitrianskeho
knieΩatstva, ktor¥ vysvätil kres†ansk¥ kostolík v Nitre.
Rastislav 846 - 870
Zavolal vierozvestcov,
Konßtantína a Metóda
zo Solúna.

Svätopluk 871 - 894
Najv¥znamnejßí panovník Ve¬komoravskej ríße.
Územie dneßného Slovenska bolo 1000 rokov sú™as†ou uhorského krá¬ovstva, od roku 1867
rakúsko-uhorskej monarchie. V roku 1918 sa stalo sú™as†ou ¶eskoslovenskej republiky.
V rokoch 1939– 1945 sa Slovensko osamostatnilo, ale po vojne sa opä† spojilo s ¶eskom.
V roku 1968 sa stalo ¶eskoslovenskou federatívnou republikou. 1. januára 1993 sa
osamostatnilo a vznikla samostatná Slovenská republika.
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Legenda o Slovensku a Slovákoch

…udia uΩ na potopu aj zabudli a zasa ich bolo ™oraz viac.
Ke∂ ich uΩ bolo to¬ko, Ωe nemohli vyΩi† v starej krajine, prikázal im Pán Boh, aby sa rozißli
po svete. Nepustil ich s prázdnymi rukami – kaΩdému národu dal osobitnú re™ a osobitné
bohatstvo. Ve¬mi rußno a Ωivo bolo, ke∂ sa národy zißli pred BoΩím trónom, kde im Pán Boh
dával dary, aké si kto zaΩiadal. Nave¬a, nave¬a, na samom konci idú pred boΩí trón Slováci.
Idú úctivo, je ich len h∑stka, najmenej zo vßetk¥ch.
– Vítajte, deti moje, a pre™o idete aΩ nakoniec?
– Ach, odpus†, Ot™e, vä™ßie národy nás odsotili, mal¥ národ by sa darmo tisol dopredu.
– A ™oΩe vám da†, ke∂ si ve¬ké zeme, moc a slávu uΩ rozobrali iné národy?
– My neΩiadame ve¬ké zeme, nedychtíme po moci ani po sláve, len o jedno prosíme,
o Tvoju lásku, aby si Slovákov ve™ne miloval!
– O lásku prosíte, dar nad vßetky dary na svete? Ke∂ teda lásku chcete, lásku vám dám,
slovensk¥ národ budem naveky milova†!
I usmieva sa dobr¥ Pán Boh, usmieva sa na Slovákov ako otec na dietky, lebo ich prosba sa
mu spomedzi prosieb vßetk¥ch národov pá™i najvä™ßmi.
– Dávam vám do daru najkrajßiu re™, akú iní ¬udia na zemi nemajú. Slovenská re™ bude taká
¬ubozvu™ná, ako ke∂ v nebi spievajú anjeli. Taká krásna, ako ke∂ sa rosa jagá na slnci.
Taká príjemná, ako ke∂ vetrík veje v máji. Taká sladká, ako ke∂ die†a teßí matka. Taká
milá, ako ke∂ sa usmeje nevinné die†a. Taká uteßená, ako ke∂ zapeje slávi™ek, pri jej
zvukoch budú mladí eßte mladßí a aj srdcia star¥ch ¬udí omladnú!
– Dávam vám do daru aj piesne, najkrajßie piesne na svete. Ke∂ vaße deti zaspievajú,
vtá™iky zmĺknu, zazur™ia potô™iky, v∑ßky podsko™ia, spev slovensk¥ch diev na raj premení vaßu zem!
– Napokon vám dávam aj krásnu vlas† pod Tatrami, to bude vaßa milá ot™ina. Tam obrábajte svoje role, tam zachovávajte otcovské mravy, kres†anskú vieru, re™ slovenskú.
A keby aj súΩenie prißlo na vás, nezúfajte, ja vás vΩdy budem nosi† v otcovskom srdci, ja
vám vΩdy pomôΩem!
– Ó, v∂aka ti, Pane, v∂aka, Ωe si nezabudol na Slováka!
I Ωijú Slováci pod Tatrami, i b¥vajú uΩ vyße tisíc rokov vo svojej slovenskej ot™ine. A budú
Ωi† i na∂alej, lebo slovensk¥ národ Bohu slúΩi a Pán Boh svojich vern¥ch ochráni!

(Pod¬a Maroßa Mada™ova: Pri viano™nom strom™eku)
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2. Slovensko dnes

Slovenská republika vznikla 1. januára 1993.

§tátne symboly Slovenskej republiky:

§tátny znak Slovenskej
republiky 1993

§tátna
pe™a†

§tátna vlajka
Slovenskej republiky od r. 1993

§tátna hymna Slovenskej republiky
(Janko MATUßKA)

2.  To Slovensko naße
posia¬ tvrdo spalo, 
 ale blesky hromu

vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo. 

§tátnu hymnu tvoria prvé dve slohy piesne Janka Matúßku „Nad Tatrou sa bl¥ska“ z roku
1844. Text napísal pri protestnom odchode ßtúrovcov z Bratislavy.
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DôleΩité údaje o Slovenskej republike
49 035 km2
Bratislava
Bratislava, Koßice, Banská Bystrica, Preßov, Nitra, ≈ilina, Trnava
a Martin
Najstarßie mesto: Trnava
Po™et obyvate¬ov: 5 379 455 (v roku 2001)
Úradn¥ jazyk:
sloven™ina
Rozloha:
Hlavné mesto:
Vä™ßie mestá:

Hustota obyvate¬stva
Najviac za¬udnené sú níΩiny a kotliny, okolie Bratislavy, Koßíc a Trnavy.
Najmenej za¬udnené sú oblasti na v¥chodnom Slovensku, na juhu stredného Slovenska.
Pre Slovensko je charakteristické roztratené osídlenie. Volajú sa kopanice, lazy.

Mapa Slovenska

Mapa – je zmenßen¥ obraz istého územia. Legenda na mape ozna™uje: mestá, osady, cesty
Ωeleznice, jaskyne,
hrady
. Na mape je farebne ozna™en¥ reliéf zemského
povrchu a vodstva.
Plán – zobrazuje menßiu ™as† povrchu, napríklad dedinu, mesto. Na pláne sú zakreslené
cesty, budovy, záhrady, lesy, polia.
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Úlohy a otázky

1. Pozbierajte nieko¬ko typov máp.
2. Ak¥ je rozdiel medzi nástennou, turistickou, cestnou mapou a plánom mesta?
3. H¬adajte na mape ur™en¥ bod, rieku.
4. Ako nájdete najr¥chlejßie mesto, dedinu na mape?
5. Ako zna™íme na mape hrady, zámky, kúpele, jaskyne, bane, benzínovú
pumpu...?
6. ¶o ozna™ujeme na mape t¥mito farbami: zelenou, hnedou, modrou, ™ervenou?
7. ¶o ozna™ujeme krúΩkami?
8. UkáΩte na mape hranice susedn¥ch ßtátov Slovenska.
9. Aké hrani™né prechody poznáß medzi Ma∂arskom a Slovenskom?

UkáΩte na mape:
Najvyßßie pohorie: Vysoké Tatry
Najvyßßí ßtít: Gerlach 2655 m
Nízke Tatry: Chopok 2065 m
®alßie pohoria: Ve¬ ká a Malá Fatra, Malé Karpaty, Slovenské rudohorie
NíΩiny: Podunajská níΩina, ≈itn¥ ostrov
Rieky: Dunaj, Váh, Hron
Jaskyne: Demänovská, Domica, Dobßinská, Driny, Belanská, Ochtinská aragonitová
Jedin¥ studen¥ gejzír v Európe: Her¬any
Najznámejßie lie™ivé kúpele: Pieß†any, Slia™, Bardejov
Jazerá v Tatrách: Popradské pleso, §trbské pleso, Ve¬ ké Hincovo pleso.
Umelé vodné nádrΩe: Zemplínska ßírava, Liptovská Mara at∂.
Nachádzajú sa na území Slovenska aj minerálne a termálne vody, pramene.
Najznámejßie kúpelné mestá sú: Pieß†any, Tren™ianske Teplice, Bardejov, Dudince, Slia™.
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Slovensko je najmladßím európskym ßtátom v EÚ.
V roku 2003 obyvatelia Slovenska hlasovali za
vstup do Európskej únie. Slovensko je
v Európskej únii od 2004.
Slovanské národy Ωijúce v Európe sú: Slováci,
¶esi, Ukrajinci, Rusi, Bulhari, Srbi, Chorváti,
Poliaci, Slovinci, LuΩickí Srbi, Macedónci.
Do EÚ spolu vstúpilo:
40 mil. Poliakov, 5 mil. Slovákov,
10 mil. ¶echov, 2 mil. Slovincov.
„Ten kto svoju slovenskú re™ eßte nezabudol, bude ma† v EÚ sedemkrát vä™ßie ßance stretnú† ™loveka, s ktor¥m sa dohovorí, ako Slovák, ktor¥ vie uΩ len po ma∂arsky. Nezabúdajme
naßu peknú slovenskú re™, nau™me sa ju, pouΩívajme ju, ™ítajme slovenské noviny a knihy,
zdokona¬ujme sa v nej, ve∂ ona je nielen pekná, ¬ubozvu™ná, ale aj ve¬mi osoΩná. V Európskej únii sa oplatí vedie† po slovensky!“
Gregor Papu™ek

Mapa Európy
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Prírodné lokality UNESCO na Slovensku
V roku 1972 UNESCO v ParíΩi vyt¥™ilo za cie¬ ochraµova†, zachováva† najv¥znamnejßie
kultúrne a prírodné hodnoty na svete. Zostavilo zoznam svetového kultúrneho a prírodného
dedi™stva, sleduje ich stav. Sem zaradili jaskyne Slovenského krasu: Ochtinská arago-

nitová jaskyµa (zaradená v roku 1995) a Dobßinská ¬adová jaskyµa (zaradená v roku
2000).
Banská §tiavnica je v¥znamné stredisko banskej vedy, techniky a ßkolstva v Európe. V roku
1735 tu bola zaloΩená prvá banícka ßkola
Bergschule. V roku 1762 Maria Terezia dekrétom
zriadila Banícku akadémiu, prvú technickú
vysokú ßkolu.

Banská §tiavnica

Spißsk¥ hrad pochádza z 12. storo™ia a patrí
k najrozsiahlejßím hradom v strednej Európe.

Spißsk¥ hrad

Vlkolínec je horskou usadlos†ou na Slovensku, ktorú charakterizuje drevená architektúra. Nachádza sa tu vyße 40 dreven¥ch
dom™ekov zo 16. – 19. storo™ia. Zaujímavos†ou je, Ωe domy sú rovnaké.
Vlkolínec

Bardejov bolo centrom obchodu a remesiel.
Rozkvet jeho hospodárskeho Ωivota prebiehalo
v 15. storo™í. Meßtania zbohatli z v¥roby plátna.
Malo lie™ivé kúpele, mlyny, pivovar, tehelµu, jatky
aj mestskú váhu.
Bardejov

Úloha
Nakreslite slepú mapu Slovenska do zoßita a ozna™te miesta, kde sa nachádzajú
kultúrno-historické pamiatky UNESCO.
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Hrady a zámky na Slovensku

Hrady Slovenska

Nachádza sa na sútoku riek Dunaja a Moravy.
Bola to dôleΩitá ve¬komoravská obranná pevnos†,
Rastislavovo knieΩacie hradisko.

Hrad Devín

Bratislavsk¥ hrad je symbolom mesta. Dnes sa
v µom nachádzajú reprezenta™né priestory a
múzeum. 

Bratislavsk¥ hrad

Topo¬™ianky

Arkádové nádvorie renesan™ného paláca.
(17. storo™ie)
Pôvodne krá¬ovsk¥ hrad
z polovice 13. storo™ia. 
¶erven¥ kameµ
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Je jedn¥m z najstarßích slovensk¥ch hradov.
Prvá písomná zmienka o hrade pochádza
z roku 1113 a nachádza sa v listine zoborského
opátstva.

Bojnick¥ zámok

Bol vybudovan¥ ako gotick¥ po¬ovnícky zámok
pre uhorského krá¬a …udovíta I. (Ve¬kého).

Zvolensk¥ zámok

Hrad pochádza z prvej polovice 13. storo™ia,
preßiel nieko¬k¥mi úpravami a prestavbami. 

Krásna Hôrka

Hrad Beckov

Oravsk¥ zámok

Hrad je dnes zrúcanina na 70 m vysokom
vápencovom brale. V polovici 13. storo™ia sa
stal majetkom rodiny Thurzovcov, potom rodiny Fuggerovcov.

V roku 1267 postaven¥ rozsiahly
hrad sa t¥™i na strmom vápencovom brale priamo nad hladinou
rieky Orava.

Úloha
Do zoßita nakreslite slepú mapu Slovenska a zazna™te najznámejßie hrady a zámky.

13

Szlovák1.Q

9/19/07

2:52 PM

Page 14

Kraje Slovenska

Slovenskú republiku tvoria nasledujúce kraje:
1. BRATISLAVSK≥ kraj (BA), 2. TRNAVSK≥ kraj (TT), 3. NITRIANSKY kraj (NR),
4. TREN¶IANSKY kraj (TN), 5. ≈ILINSK≥ kraj (ZA), 6. BANSKOBYSTRICK≥
7. PRE§OVSK≥ kraj (PR),
8. KO§ICK≥ kraj (KE),
kraj (BB),

Bratislavsk¥ kraj (BA)
Rozloha: 2053 km
Po™et obyvate¬ov:
618 673
Prírodné dedi™stvo
tejto oblasti:
Malé Karpaty,
jaskyµa Driny
Kultúrne dedi™stvo tejto oblasti:
Hrad Devín, hrad ¶erven¥ Kameµ
Najv¥znamnejßie mestá tohto kraja:
Modra, Pezinok, Senec, Malacky
Sídlom kraja je BRATISLAVA.
Znak mesta:

Rokokov¥ dom U dobrého pastiera

BRATISLAVA je aj hlavn¥m mestom Slovenska.
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Pomenovanie:
Bratislava je úradn¥m názvom mesta od roku 1919. Po™as histórie mesto malo viac pomenovaní. Po nemecky: Pressburg, po latinsky: Posonium, po ma∂arsky Pozsony, po slovensky:
Preßporok. Pod latinsk¥m názvom Istropolis sa skr¥va pomenovanie – mesto pri Dunaji.
Slovenská historická veda pouΩíva pomenovanie Bratislava.
Po™et obyvate¬ov: 452 063
Pod¬a s™ítania obyvate¬ov:
v roku 1910 bolo: 42% Nemcov, 41% Ma∂arov, 15% Slovákov.
V roku 2000 Ωilo v meste 91% Slovákov, 4% Ma∂arov a 2% ¶echov. Na území ve¬kej
Bratislavy Ωije teraz 8% populácie Slovenska.
„ náßmu mestu matka príroda ßtedro udelila vßetky
dary neba i zeme, aké si len moΩno Ωela† – Matej
Bel, 1735.”

Poloha:
Bratislava leΩí pri Dunaji. Vä™ßia ™as† mesta je na Podunajskej níΩine, ktorá sa tu stretáva
s Karpatmi a v¥beΩkom Álp. Má dobrú geografickú polohu, ako ne∂aleká Viedeµ a Budapeß†.

Primaciálny palác
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Historické pamiatky mesta:
Pod hradom vzniklo Staré mesto s úzkymi
uli™kami. Najv¥znamnejßími pamiatkami
tejto ™asti sú:
Dóm sv. Martina korunova™n¥ chrám uhorsk¥ch krá¬ov, kaplnka sv. Jána AlmuΩníka.
Stará radnica – najstarßia radnica na
Slovensku.
Primaciálny palác bol sídlom ostrihomského
biskupa. V roku 1805 Napoleón a rakúsky
cisár tu uzavreli mier.
Academia Istropolitana
Je to najstarßia univerzita na území dneßného
Slovenska, ktorú zaloΩil krá¬ Matej Korvín
v roku 1465.

Michalská brána

Michalská brána je sú™as†ou hradby z 13.
storo™ia.
Grassalkovi™ov palác je dnes sídlo prezidenta Slovenskej republiky.

Nov¥ most na oce¬ov¥ch lanách spája starú
Bratislavu s PetrΩalkou, dnes najvä™ßím sídliskom v Bratislave.

V kniΩnici h¬adajte knihy o Bratislave.

Dóm sv. Martina
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Krátko z histórie mesta:
• 5000 pred n. l. prvé osídlenie dneßnej Bratislavy.
• Tu bolo osídlenie v období Samovej ríße, prvého ßtátneho útvaru Slovanov.
• 9. storo™ie – vznik Ve¬komoravskej ríße. Dneßn¥ Bratislavsk¥ hrad bol vojensk¥m,
administratívnym a cirkevn¥m centrom.
• Rozvoj obchodu a remesiel sa za™ína udelením mestsk¥ch privilégií krá¬om Ondrejom III.
• Od 1465 bolo mesto univerzitn¥m mestom. Krá¬ Matej Korvín tu zaloΩil prvú univerzitu
na území dneßného Slovenska, Academiu Istropolitanu.
• 1563 – 1830 po™as 3 storo™í bolo v Dóme sv. Martina korunovan¥ch 11 uhorsk¥ch
krá¬ov a 8 krá¬ovsk¥ch manΩeliek.
• 1993 Bratislava sa stala hlavn¥m mestom samostatnej Slovenskej republiky.
V¥znamné osobnosti mesta:

Ján Fadrus 1858 – 1903
Sochár, rodák Bratislavy.
Od roku 1893 pôsobil
v Budapeßti.

…udovít §túr
1815 – 1856
Slovensk¥ politik,
spisovate¬ a jazykovedec.

Nájdite na mape:
Modra – Vyrába sa tu keramika tzv. Modranská keramika. Známa vinohradnícka oblas†,
pestuje sa na okolí hrozno.
Svät¥ Jur – nachádzajú sa tu zrúcaniny gotického hradu, gotick¥ kostol z 13. storo™ia.
Senec – rekrea™né centrum Slne™né jazerá.
Devín – zrúcaniny hradu, v 9. storo™í ve¬komoravská pevnos†.
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Trnavsk¥ kraj (TT)
Rozloha: 4148 km
Po™et obyvate¬ov: 547 621
Prírodné dedi™stvo v tejto oblasti: ≈itn¥ ostrov,
Podunajská níΩina, lie™ivé kúpele Pieß†any,
Kultúrne dedi™stvo v tejto oblasti: hrad Smolenice, ¶achtice
Najv¥znamnejßie mestá tohto kraja sú: Dunajská Streda, Galanta,
Hlohovec, Pieß†any
Sídlom kraja je TRNAVA.

Znak mesta:

Pomenovanie:
Mesto dostalo meno pod¬a rie™ky Trnavy, dneßnej Trnávky. Rieka pretekala t∑nist¥m húßtím.
Pre ve¬k¥ po™et kláßtorov a kostolov mesto naz¥vajú: Slovensk¥m Rímom.
Po™et obyvate¬ov: 70 200

§tuková klenba a hlavn¥ oltár Univerzitného kostola
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Poloha:
LeΩí v centre Trnavskej pahorkatiny, v nadmorskej v¥ßke 146 m, vo vzdialenosti 45 km
od Bratislavy. Obklopujú ho Malé Karpaty. Pôvodne bola trhová osada na kriΩovatke obchodn¥ch ciest. Je dopravné a priemyselné mesto, sídlo arcibiskupa.
Zaujímavosti mesta:
• Mestská veΩa, meßtianske domy, renesan™ná radnica, barokov¥ arcibiskupsk¥ palác,
trnavské kostoly.
• Univerzitn¥ kostol sv. Jána Krstite¬a a ∂alßích 12 kostolov v rôznych architektonick¥ch
slohov.
• Renesan™ná budova b¥valého Olahovho seminára z 16. storo™ia.
• Súsoßie Najsvätejßej Trojice z r. 1695.
Krátko z histórie mesta:
• 1238 uhorsk¥ krá¬ Belo IV. udelil ako prvému na území dneßného Slovenska v¥sadu
slobodného krá¬ovského mesta.
• V druhej polovici 13. storo™ia sa mesto ohradilo hradbami so ßtyrmi bránami.
• V roku 1543 Trnava sa stala sídlom ostrihomského arcibiskupa.
• Peter Pázmaµ v roku 1635 zaloΩil Trnavskú univerzitu.
V¥znamné osobnosti mesta:
Dr. §tefan Moyzes (1797–1869)
národno-kultúrny dejate¬, prv¥
predseda Matice slovenskej.

Anton Bernolák (1762–1813). Jazykovedec
a kodifikátor prvého spisovného jazyka Slovákov.

Nájdite na mape:
Pieß†any – Vo svetoznámych kúpe¬och
lie™ia reumatické choroby. Prv¥ opis
lie™iv¥ch prameµov pochádza z roku 1545.
Smolenice – modern¥ gotick¥ hrad opraven¥
zo zrúcanín. V 20. storo™í sa stali sídlom
literátov.
Gab™íkovo – Vodné dielo na v¥robu
elektriny.
¶achtice – gotick¥ hrad zo 16. a kostol
z 15. storo™ia.
Holí™ – obec, kde sa vyrábala známa
holí™ska keramika.

Pieß†any
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