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Návod
Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z dávné historie
naší vlasti. Mohou využít také odhad.
Pravidla jsou jednoduchá:
1) Každý žák obdrží jeden herní plán (polovinu prvního listu) s tím, že vždy dvojice žáků
soutěží spolu o slovanský gombík (například bonbon). Vítězí ten žák, který má více
správných odpovědí (ANO – NE).
2) Vyučující postupně přečte dvanáct tvrzení, s nimiž žák bude buď souhlasit a do příslušného
políčka zapíše plus (+), nebo nebude souhlasit a pak sem zapíše minus (–).
3) Následně vyučující znovu projde všechny výroky a zdůvodní správné odpovědi. Pokud žák
odpověděl správně, zakreslí do políčka pastelkou hvězdičku, či jinak vyznačí správný odhad.
4) Dvojice žáků, která spolu soutěžila, spočítá na svých listech správné odpovědi a určí vítěze
(ten, kdo má více správných odpovědí).

Souhlasná tvrzení:
V 5. a 6. století přicházejí na naše území první Slované.
(Jejich pravlastí byly země na východ od našeho území.)
Slované pracovali na poli a chovali domácí zvířata.
(Slované byli zemědělci, pěstovali hlavně obilí a hrách.)
Vnitřek slovanského obydlí tvořila hlavní místnost a předsíň.
(V domě byla opravdu pouze jedna místnost s předsíní.)
Slované orali půdu pomocí háku, který táhl dobytek.
(Půdu pomocí háku pouze rozryli, ale jiný způsob orby neznali.)
Slované na svém poli sklidili dva až třikrát více než zaseli.
(Výnosy byly skutečně takto nízké.)
Ve slovanských osadách žilo 40 až 50 obyvatel.
(Slovanské osady byly skutečně takto malé.)
Avaři byli pastevci žijící z chovu dobytka a loupežných výprav.
(Avaři kočovali a loupili u usedlých zemědělců.)
Kupec Sámo pomohl Slovanům porazit avarské nájezdníky.
(Sámo Slovany sjednotil a Avary porazili.)
V čele Velkomoravské říše stála knížata z rodu Mojmírovců.
(Mojmírovci byl mocný rod, který sjednotil Slovany.)
Na žádost Rostislava přišli na Velkou Moravu Konstantin a Metoděj.
(Oba věrozvěstové přišli z Byzantské říše.)
Konstantin vymyslel nové slovanské písmo – hlaholici.
(Hlaholicí byly sepsány náboženské texty na Velké Moravě.)
Křesťané si začali stavět k uctívání Boha kostely.
(Kostely si křesťané stavěli ve větších sídlech.)
Na Velké Moravě se rozvíjela řemesla.
(Své výrobky tu zhotovovali nejlepší řemeslníci ze střední Evropy.)

Nesouhlasná tvrzení:
Slované na našem území osídlovali nejprve západní pohoří.
(Nejprve osídlili úrodná povodí řek.)
Slovem zemnice nazýváme oděv z kůže, který nosili Slované.
(Zemnice bylo jednoduché obydlí vykopané do země.)
Slované chovali u svých obydlí ryby a zvěř.
(Chovali především krávy, ovce a kozy, zvěř a ryby lovili.)
Hliněnou pec si Slované stavěli před svým obydlím.
(Pec stála v rohu hlavní místnosti uvnitř obydlí.)
Obilí uskladňovali Slované v předsíni svého domu.
(Obilí uskladňovali v hlubokých jámách.)
Slované se živili především lovem zvěře.
(Slované obdělávali půdu, byli to tedy zemědělci.)
Avaři nebyli příliš zkušení válečníci, neměli ani dobré zbraně.
(Opak je pravdou, byli velmi dobře vyzbrojeni a nepřátelé se jich obávali.)
Sámova říše vznikla po rozpadu Velkomoravské říše.
(Velkomoravská říše vznikla až 170 let po rozpadu Sámovy říše.)
Sámo přišel mezi Slovany z východu.
(Sámo pocházel z Franské říše, která ležela na západě.)
Pohané věřili v jediného boha.
(Pohané věřili ve více bohů, v jediného Boha věří křesťané.)
Metoděj byl jmenován v Římě papežem.
(Metoděje jmenoval papež moravským arcibiskupem.)
Pohan se změnil po smrti v křesťana.
(V křesťana se změnil přijetím křtu.)
Centrem Velkomoravské říše byla Praha.
(Centrem byl Velehrad na Moravě.)

