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Pravidla hry:
1. Hra je určena minimálně pro 2 hráče.
2. Jeden hráč (může se účastnit i hry) bude kontrolovat správnost odpovědí na Listině odpovědí.
3. Každý si vybere figurku jiné barvy a vloží ji na start.
4. Hráči se dohodnou, kdo bude začínat a předem si zvolí jeden z navrhovaných postupů pro
všechny hráče.
5. A) První hráč si z balíčku vytáhne odpověď a pokud na ni dokáže správně odpovědět, postoupí
o jedno políčko k Chytrákovu, když odpoví špatně nebo nezná odpověď, posune se o jedno
pole k Hlupákovu. Hráči se pravidelně střídají.
5. B) První hráč si z balíčku vytáhne odpověď a pokud na ni dokáže správně odpovědět, hodí
kostkou a postoupí o daný počet políček k Chytrákovu, když odpoví špatně, také hází
kostkou, ale postupuje opačným směrem. Po hození 6 a postupu o 6 polí, si hráč bere novou
otázku a celý postup se opakuje.
6. Vítězem se stává ten, který nejdříve docestuje do Chytrákova.
Pomůcky:
•

herní plán

•

různobarevné figurky (1 hráč = figurka jiné barvy)

•

sada otázek

•

Listina odpovědí

•

(kostka)
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HERNÍ PLÁN
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1.

Jak se jmenoval první
historicky doložený
Přemyslovec?

9.

Jak se jmenoval první
legendární Přemyslovec?

17.

Kde a kým byl pokřtěný
Bořivoj?

2.

Jak zní přesný název
stavby na Řípu?

10.

Jak se jmenují první
přemyslovské peníze?

18.

Kdy bylo založeno
pražské biskupství?

3.

Kdo nechal vyvraždit
Slavníkovce?

11.

Jak se jmenoval
konkurenční rod
Přemyslovců?

19.

Jaké přízvisko měl
Boleslav II.?

4.

Jaké přízvisko měl
Boleslav I.?

12.

Co se stalo roku 921?

20.

Jaká událost bývá
přiřazována k roku
929/935?

5.

Jak se jmenuje hlavní
patron českých zemí?

13.

Kdo byl druhým
pražským biskupem?

21.

Kdo byli rodiče
knížete Břetislava?

6.

Co to je stařešinský
řád?

14.

Jak bývá označován
sv. Vojtěch?

22.

Jaké město vyplenil
kníže Břetislav?

7.

Kvůli čemu vznikl spor
Václava a Boleslava?

15.

Kdo vládl za knížete
Václava v době jeho
nezletilosti?

23.

Jak se jmenuje malý
kruhovitý románský
kostelík?

8.

Co to je mozaika?

16.

Čím je proslulá
rotunda ve Znojmě?

24.

Co je to freska?
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33.

Komu je zasvěcena
rotunda ve Znojmě?

41.

Jak se jmenuje systém
založený na vlastnictví
a propůjčování půdy?

Z jaké dynastie pocházeli
panovníci Velké Moravy?

34.

Jak se jmenovali
panovníci Velké
Moravy?

42.

Jak zemřel sv. Vojtěch?

27.

Jak se jmenuje první písemná
památka zabývající se českou
historií?

35.

Kdo napsal první českou
kroniku?

43.

Čím je významný
Vratislav II.?

28.

Jak se jmenuje druhý
český král?

36.

Kdo pozval Cyrila a
Metoděje na Velkou
Moravu?

44.

Kdy přichází na Velkou
Moravu Cyril a
Metoděj?

29.

Jak vznikla Velká
Morava?

37.

Koho porazil
MojmírI.?

45.

Jak nazýváme kulturu
raného středověku?

30.

Za kterého knížete dosáhla
Velká Morava největšího
územního rozmachu?

38.

Jak se jmenoval první
český král?

46.

Proč získal Boleslav I.
přízvisko „Ukrutný“?

31.

Díky čemu získal
Boleslav II. přízvisko
„Pobožný“?

39.

Jak se jmenoval uměle
vytvořený jazyk na
Velké Moravě?

47.

Jak se jmenovalo
první písmo na Velké
Moravě?

32.

Čím byli proslulí řemeslníci
Velké Moravy?

40.

Kde byl zavražděn sv.
Václav?

48. Jak se jmenoval kamenný

25.

Kdy došlo k vyvraždění
Slavníkovců?

26.

most přes Vltavu z doby
Vladislava II.?
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LISTINA ODPOVĚDÍ

1.

Bořivoj

17.

Metodějem na Velké Moravě

33.

sv. Kateřině

2.

rotunda sv. Jiří

18.

roku 972

34.

Mojmír I., Rastislav,
Svatopluk, Mojmír II.

3.

Boleslav II.

19.

„Pobožný“

35.

Kosmas

4.

„Ukrutný“

20.

vražda sv. Václava

36.

Rastislav

5.

sv. Václav

21.

Oldřich a Božena

37.

nitranského knížete Pribinu

6.

nástupnický řád, má panovat
nejstarší Přemyslovec

22.

Hnězdno

38.

Vratislav II.

7.

kvůli placení mírové daně do
Německa

23.

rotunda

39.

staroslověnština

8.

obraz složený z malých kousků

24.

malba do vlhké omítky

40.

ve Staré Boleslavi

9.

Přemysl Oráč

25.

roku 995

41.

feudální (lenní) systém

10.

denáry

26.

Mojmírovci

42.

umučen při pokřesťanšťování
Prusů

11.

Slavníkovci

27.

Kronika česká

43.

první český král

12.

zavraždění sv. Ludmily

28.

Vladislav II.

44.

roku 863

13.

sv. Vojtěch

29.

spojením Nitranského a
Moravského knížectví

45.

románská kultura

14.

první český Evropan

30.

za knížete Svatopluka

46.

za vraždu sv. Václava

15.

matka Drahomíra

31.

založení pražského biskupství

47.

hlaholice

16.

fresky s přemyslovskou
legendou

32.

šperkařství

48.

Juditin most
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