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Návod
Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé
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 habsburských panovníků (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:
Po třicetileté válce začala v českých zemích převládat němčina.
(Ve školách se vyučovalo německy, česky se mluvilo jen na venkově.)
Osvícenské myšlenky pronikaly do českých zemí v 18. století.
(Myšlenky osvícenských učenců k nám pronikaly z Francie.)
Marie Terezie zkrátila robotu na tři dny v týdnu.
(Změny prováděla proto, aby se rozvinula výroba a uživilo početné vojsko.)
Marie Terezie pečovala o výstavbu silnic.
(Rozhodla se totiž celé soustátí zmodernizovat.)
Marie Terezie zakládala s manželem velké dílny.
(Přidali se k nim i další šlechtici, v jejich dílnách pracovalo množství dělníků.)
Marie Terezie zavedla pravidelné poštovní spojení po celé zemi.
(Pro pošťáky zavedla číslování domů.)
Marie Terezie vydala nařízení o povinné školní docházce.
(Každé dítě mělo chodit do školy nejméně pět roků.)
Josef II. dal na mnoha místech v Čechách vystavět silné pevnosti.
(Byly to například pevnosti Hradec Králové, Brno, Josefov.)
Josef II. posiloval poněmčování českých zemí.
(Podporoval výuku němčiny na školách i vydávání knih v němčině.)
První divadelní budova, ve které se hrály pouze české hry, byla Bouda.
(Byla vystavěna na dnešním Václavském náměstí.)
Vydavatelství Česká expedice založil Václav Matěj Kramerius.
(Vydával zde české knihy, kalendáře a noviny.)
Měšťanské besedy vznikaly v Čechách v 19. století.
(Byla to kulturní sdružení, která pořádala divadla a taneční večery.)
Národní gardy byly oddíly dobrovolníků, které chránily svobody občanů.
(Tvořily se v roce 1848 na ochranu svobod občanů.)
Ozbrojené protihabsburské povstání v roce 1848 porazila císařská armáda.
(Povstání nemělo jednotné vedení ani dostatek zbraní a střeliva.)

Karel Havlíček Borovský byl po roce 1848 zatčen a odvezen do Brixenu.
(V Brixenu byl nucen žít více než tři roky.)
Po zrušení nevolnictví odcházeli lidé pracovat do manufaktur.
(Po zrušení nevolnictví byli lidé volní a mohli odcházet do měst.)

Nesouhlasná tvrzení:
Marie Terezie nastoupila na trůn, protože byla starší než její bratři.
(Nastoupila na trůn proto, že císař Karel VI. ani žádný jeho příbuzný neměl syna.)
Marie Terezie povolila šlechtě trestat své poddané.
(Naopak trestání poddaných pánům zakázala, trestat mohly jen státní soudy.)
Josefu II. se říká panovník - Osvoboditel.
(Josef II. chtěl lidi osvítit věděním, říká se mu osvícenský panovník.)
Josef II. velmi utužil nevolnictví.
(Josef II. naopak nevolnictví zrušil.)
Za vlády Josefa II. poddaní už nemuseli robotovat.
(Poddaným povinnost roboty zůstala, museli také odvádět poddanské dávky.)
Za vlády Josefa II. museli lidé vyznávat pouze katolickou víru.
(Josef II. vyhlásil náboženskou svobodu.)
Mateřskou řečí císaře Josefa II. byla čeština.
(Jeho mateřskou řečí byla němčina.)
První divadlo, ve kterém byly uvedeny české hry, bylo Národní divadlo.
(Několik českých her uvedlo už dříve například Nosticovo divadlo.)
Kočovní loutkáři hráli své hry pouze v divadle Bouda.
(Jezdili se svým Kašpárkem od vsi ke vsi.)
Česká expedice se zabývala rozšiřováním orných polí na úkor lesů.
(Česká expedice bylo vydavatelství českých knih, kalendářů a novin.)
Díky českému národnímu obrození se stala jediným jazykem v Čechách němčina.
(České národní obrození vzkřísilo českou řeč a kulturu.)
V roce 1948 se v Bratislavě konal Slovanský sjezd.
(Slovanský sjezd se konal v červnu 1848 v Praze.)
K úspěchům revolučního roku 1848 patřilo vyhlášení samostatného českého státu.
(Jediným úspěchem bylo zrušení poddanství.)
V roce 1867 se Rakousko rozdělilo na Čechy, Rakousko a Uhersko.
(Tento rok vznikly dvě země - rakouské a uherské.)

