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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 husitů (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:
Jan Hus byl profesorem na pražské univerzitě.
(Jan Hus měl proto titul Mistr.)
Církev se měla podle učení Jana Husa vzdát majetku a pomáhat chudým a trpícím.
(Církev se měla vrátit k tomu, co kdysi hlásal Ježíš Kristus.)
Základním požadavkem stoupenců Jana Husa bylo přijímání pod obojí.
(Před Bohem mají mít stejná práva kněží i věřící.)
Církev donutila Jana Husa odejít z Prahy na venkov.
(Církev Jana Husa prohlásila za kacíře.)
Mnoho českých šlechticů protestovalo proti upálení Jana Husa.
(Protest proti Husovu upálení opatřilo svou pečetí 452 českých šlechticů.)
Stoupenci Jana Husa si říkali husité.
(Nazývali se také kališníci podle kalicha, který měli ve znaku.)
Do čela táborských polních vojsk se postavil Jan Žižka.
(V čele tohoto stálého vojska byl až do své smrti.)
Husitské vojsko zpočátku tvořili chudí lidé, kteří nebyli cvičeni k boji.
(Žižka dal pro ně upravit jako zbraně zemědělské nářadí.)
V průběhu husitských válek byl stále citelnější nedostatek potravin.
(Vojska pustošila krajinu, lidé nemohli obdělávat pole.)
Husitská vojska porazila všechny křížové výpravy.
(Ani stotisícové armády křižáků nedokázaly husitská vojska porazit.)

Nesouhlasná tvrzení:
Jan Hus v Praze kázal v chrámu svatého Víta.
(Jan Hus kázal v kapli Betlémské.)
Jan Hus vyzýval církev, aby prodávala odpustky.
(Jan Hus naopak proti prodeji odpustků ostře vystoupil.)
Král Václav IV. až do konce chránil a podporoval Jana Husa.
(Odvrátil se od něj v roce 1412, když Jan Hus vystoupil proti odpustkům.)
Král Zikmund pozval Jana Husa na koncil do Kostnice.
(Tento koncil uspořádali církevní hodnostáři a ti vyzvali Husa, aby sem přijel.)
Jan Hus obhájil na sněmu v Kostnici své názory.
(Nebyl připuštěn k diskusi, byl zbaven kněžského svěcení a upálen.)
Husity provázela při bojích píseň Kde domov můj.
(Husitskou válečnou písní byla píseň Ktož jsú boží bojovníci.)
Husité si vybudovali nad řekou Vltavou město Tábor.
(Tábor si zbudovali nad řekou Lužnicí.)
Husité sestavovali z obrněných koní vozovou hradbu.
(Vozovou hradbu stavěli husité z nákladních vozů.)
Jan Žižka byl v roce 1424 poražen v bitvě u Přibyslavi.
(Jan Žižka nebyl v žádné bitvě poražen, zemřel kvůli onemocnění.)
V bitvě u Lipan byla poražena katolická panská jednota.
(Panská jednota s částí husitského panstva a pražskými měšťany zvítězila.)

