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Návod 

Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti ze středověké 
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 přemyslovský poklad (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: 

Kníže Václav zajistil zemi mír pomocí poplatků německému panovníkovi. 

 (Odváděl poplatky za mír a německý panovník nechal naši zemi na pokoji.) 

Za panování knížete Václava se hradiště měnila v kamenné hrady. 

 (Budování hradů bylo nutné z hlediska obrany země.) 

Kníže Václav byl brzy po své smrti pokládán za svatého. 

 (Bratrovražda ještě více posílila Václavovu slávu.) 

Zásluhou biskupa Vojtěcha vznikaly v Čechách první kláštery. 

 (Kláštery zakládaly mnišské řády, které Vojtěch zval do Čech.) 

Břetislav I. k Čechám připojil natrvalo Moravu. 

 (Břetislavovi se opravdu podařilo připojit Moravu k Čechám.) 

Prvním českým králem se stal Vratislav II. 

 (Českým králem ho korunoval německý panovník v roce 1085.) 

Za panování Vladislava II. vyrostl Strahovský klášter a náš první kamenný most. 

 (Vladislav II. podporoval stavitelství. Most se jmenoval Juditin.) 

Zlatá bula sicilská potvrzovala svrchovanost českého království. 

 (Přemysl Otakar I. se stal prvním dědičným českým králem.) 

Přemyslovští králové zvali do země cizí osadníky. 

 (Nejvíce osadníků pocházelo z německého území.) 

Za přemyslovských králů se trhové osady měnily ve středověká města. 

 (V osadách se usazovali cizí řemeslníci, zvyšoval se počet obyvatel osad.) 

V královských hradech sídlily vojenské posádky, které zajišťovaly bezpečnost. 

 (Tyto hrady měly posílit moc krále a zajistit bezpečnost v kraji.) 

Představený kláštera se nazývá opat. 

 (Opat řídí život mnichů v klášteře.) 

Písař u královského dvora sepisoval královská nařízení a smlouvy. 

 (Písaři pocházeli z církevních kruhů.) 



Anežka Česká byla královská dcera. 

 (Její otec byl král Přemysl I. Otakar ) 

Anežka Přemyslovna se stala představenou kláštera. 

 (Klášter Na Františku sama založila.) 

Kolem nalezišť stříbrných rud vyrostla ve středověku hornická města. 

 (Byla to například Jihlava a Kutná Hora.) 

Přemyslu Otakarovi II. se říkalo král železný a zlatý. 

 (Byl to král velmi bohatý, smělý a bezohledný.) 

Po smrti Václava III. vymřeli Přemyslovci po meči. 

 (Václav III. neměl žádného mužského potomka.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nesouhlasná tvrzení: 

Za panování knížete Václava žili lidé hlavně v rozsáhlých lesích. 

 (Žili převážně v nížinách podél řek. Oblasti porostlé lesy byly pusté.) 

Václavovi se nelíbilo, že jeho bratr Boleslav šířil křesťanství. 

 (Křesťanství horlivě šířil kníže Václav.) 

Václav s družinou přepadl ve Staré Boleslavi bratra Boleslava. 

 (U kostela ve Staré Boleslavi byl zabit na popud Boleslava kníže Václav.) 

Za vlády knížete Václava došlo ke sjednocení naší země. 

 (K dokončení sjednocení došlo později – za panování Boleslava II.) 

Biskup Vojtěch pocházel z rodu Přemyslovců. 

 (Vojtěch pocházel z rodu Slavníkovců.) 

Oldřich si vzal za manželku šlechtičnu Jitku. 

 (Oldřichova manželka byla prostá dívka Božena.) 

Za panování Přemysla Otakara I. se snižoval počet obyvatel. 

 (Počet obyvatel naopak rostl, tím stoupal i význam našeho státu.) 

Cizí osadníci se za přemyslovských králů usazovali na okrajích měst, kde vypalovali lesy. 

 (Usazovali se v horských krajích na hranicích země.) 

Nižší šlechta si stavěla ve středověku jako sídlo šlechtické hrady. 

 (Nižší šlechta si stavěla jenom malé opevněné tvrze.) 

Středověké šlechtické hrady byly mohutnější než královské hrady. 

 (Šlechtické hrady byly menší a skromnější než královské.) 

Za přemyslovských králů se na panovnickém dvoře úřadovalo německy. 

 (U dvora se úřadovalo latinsky.) 

Před vynálezem knihtisku opisovali knihy nevolníci. 

 (Knihy opisovali mniši v klášterech.) 

Anežka Přemyslovna pomáhala hlavně bohatým kupcům při příchodu do Čech. 

 (Zakládala kláštery, nemocnice a útulky pro chudé a nemocné.) 



Poslední přemyslovští králové velmi zchudli. 

 (Díky stříbrným dolům byli nejbohatšími panovníky v Evropě.) 

Přemyslovci u nás vládli dvě stě let. 

 (Jejich vláda byla delší než čtyři sta let.) 

 


