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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 českých vynálezců (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:
Železo se v 19. století vyrábělo v železárnách.
(Nejmodernější železárny Rakouska byly právě v Čechách.)
První železnice u nás byla koňská z Českých Budějovic do Lince.
(Vagony táhlo po kolejích koňské spřežení.)
Železniční systém spojoval v 19. století české země s Vídní a Budapeští.
(Musela být propojena důležitá města Rakouska - Uherska.)
Díky železnici se v 19. století rozvíjel průmysl a zemědělství.
(Některé podniky vyrostly v blízkosti železničních stanic.)
K rozvoji průmyslových podniků přispívaly v 19. století banky a spořitelny.
(Půjčovaly peníze na výstavbu podniků, nákup strojů a surovin.)
Na konci 19. století byly vyráběny automobily s benzinovými motory.
(Benzinový spalovací motor začal konkurovat parnímu stroji.)
Pražané mohli poprvé zhlédnout promítaný film na Zemské jubilejní výstavě.
(Tato výstava proběhla v roce 1891 na pražském výstavišti.)
Národní divadlo bylo postaveno z dobrovolných sbírek.
(Dobrovolné sbírky se konaly pod heslem Národ sobě.)

Nesouhlasná tvrzení:
Stroje v manufakturách poháněla lidská a koňská síla.
(Stroje poháněla vodní síla, později parní stroje a elektřina.)
Nejvíc manufaktur bylo v chemické výrobě.
(Nejvíc manufaktur se rozšířilo v textilní výrobě.)
V Čechách byla první parní lokomotiva předvedena v 17. století.
(První parní lokomotiva byla předvedena v 19. století (roku 1841).)
Vzhledem ke stavbě a provozu železnic v 19. století skončila těžba uhlí.
(Uhlí bylo k provozu železnic nutné, jeho těžba stále stoupala.)
V 15. století se začaly pěstovat nové plodiny - cukrovka a chmel.
(Tyto plodiny se pěstují až od 19. století.)
První zdokonalené ruchadlo předvedl Josef Božek.
(Josef Božek předvedl parní loď, ruchadlo sestrojili bratranci Veverkové.)
Na brněnském výstavišti proběhla na konci 19. století Zemská jubilejní výstava.
(Tato výstava byla uspořádána v Praze.)
Sokolské spolky si ve městech stavěly tělocvičny - Orlovny.
(Sokolové své tělocvičny nazývali sokolovnami.)
Emil Holub byl známým českým politikem v Rakousku - Uhersku.
(Emil Holub byl cestovatel. Podnikl dvě cesty po Africe.)

