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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 poklad Karla IV. (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: 

Rod Přemyslovců vystřídali na českém trůnu Lucemburkové. 

 (První z nich, Jan Lucemburský, byl zvolen na český trůn roku 1310.) 

Janu Lucemburskému se říkalo Král cizinec. 

 (Říkalo se mu tak pro jeho časté pobyty v cizině.) 

Při příchodu Karla IV. do Čech bylo království zchudlé. 

 (Královské hrady a statky byly zastaveny bohatým šlechticům.) 

Karel IV. sjednal s papežem povýšení pražského biskupství na arcibiskupství. 

 (Omezil tím vliv německého arcibiskupství na církev v Čechách.) 

Karel IV. založil Nové Město pražské. 

 (Nové Město pražské dal vystavět skutečně Karel IV.) 

Karel IV. dal zhotovit korunovační klenoty českých králů. 

 (Chtěl pozvednout vážnost a úctu k českému státu.) 

Hrad Karlštejn měl sloužit především k uložení cenných předmětů. 

 (K tomuto účelu ho Karel IV. nechal vybudovat.) 

Karel IV. založil první vysokou školu ve střední Evropě. 

 (Byla to univerzita v Praze se čtyřmi fakultami.) 

Vesnici ve středověku tvořilo zpravidla 10 až 15 domů. 

 (Vesnice ve středověku byly skutečně takto malé.) 

Peníze získávali poddaní prodejem své úrody na městských trzích. 

 (Část peněz zůstala rolníkům, ostatní museli odvést své vrchnosti.) 

Ve středověkých městech byli nejbohatšími obyvateli obchodníci. 

 (Nejbohatší skupinu obyvatel tvořili skutečně obchodníci.) 

Bohatí páni žili ve středověku v kamenných hradech. 

 (U hradu měli rozsáhlé panství s mnoha vesnicemi a poddanými.) 

Císařem svaté říše římské se po Karlu IV. stal jeho syn Zikmund. 

 (O tuto korunu přišel Zikmundův starší bratr Václav IV.) 



Nesouhlasná tvrzení: 

Jan Lucemburský se oženil s Anežkou Přemyslovnou. 

 (Jan Lucemburský si vzal Elišku Přemyslovnu.) 

Jan Lucemburský padl v bitvě na Moravském poli. 

 (Padl v bitvě u francouzského Kresčaku v roce 1346.) 

Karel IV. při svém příchodu do Čech hledal oporu u městské chudiny. 

 (Oporu hledal u šlechty, klášterů a měst.) 

Karel IV. byl po smrti otce zvolen římským králem. 

 (Římským králem byl zvolen ještě za života Jana Lucemburského.) 

Karel IV. nechal zbořit kamenný most, který byl vystavěn za Jana Lucemburského. 

 (Karel IV. dal kamenný most přes Vltavu vystavět.) 

Nejcennější z českých korunovačních klenotů, je královské žezlo. 

 (Nejcennější je svatováclavská koruna.) 

Karla IV. nazýváme pro zásluhy o český stát králem Osvoboditelem. 

 (Nazýváme ho Otcem vlasti.) 

České země za panování Karla IV. zažívaly úpadek. 

 (Země zažívaly rozkvět díky rozvoji hospodářství a obchodu.) 

Rolníci byli ve středověku svobodní, nebyli nikomu poddáni. 

 (Rolníci byli poddaní krále, šlechticů nebo církevních hodnostářů.) 

Ve středověku byla církev velice chudá. 

 (Církvi patřily kostely, kláštery, lesy, pole, města a vesnice i s poddanými.) 

Tovaryše bychom ve středověku nejčastěji našli na poli. 

 (Tovaryš pracoval pod vedením mistra v řemeslnické dílně.) 

Zeman musel ve středověku tvrdě robotovat na poli. 

 (Zeman byl šlechtic, žil v nevelké tvrzi, ale na poli určitě nerobotoval.) 

Král Václav IV. byl rozhodný a velmi schopný vladař. 

 (Proslul naopak svou nerozhodností a odkládáním řešení problémů.) 


