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Trůn moudrosti
SV. LUDMILA
Kvízová hra
Jednoduchá kvízová hra pro zpestření setkání dětí i dospělých, případně pro
ověření znalostí o tématu.

Katecheta si předem připraví vlastní kombinaci kvízových otázek. Hra
s kompletní sadou 30 otázek trvá cca 10-15 minut. Správných a špatných variant
by měl přibližně stejný počet, ale hra s převahou špatných odpovědí skýtá více
zábavy. 
Při hře katecheta postupně čte otázky – teze; přečte-li se správná varianta, hráči
zůstanou sedět, při špatné formulaci vstanou (je možné volit i jiné varianty –
zvedání barevných kartiček nebo přihlášení se). Hráči odpovídají až na pokyn
(„odpočítávání“), aby hráči „neopisovali“. Pokud někdo odpoví špatně, ze hry
vypadává. V případě, že vypadne postupně celá skupina, hra se „resetuje“ a
pokračují opět všichni.
Úspěšní řešitelé dostávají lístky se zlatou korunkou, ti, kteří vypadli, se
stříbrnou za účast. Vzory korunek jsou na samostatném listu, který se kopíruje
na různě barevné papíry. Je samozřejmě možné zvolit i jinou variantu.
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SPRÁVNÉ VARIANTY
1. Nejstarší historicky doložená česká rodina byli Bořivoj, Ludmila a jejich
děti.
2. Bořivoj i Ludmila byli oba pokřtěni.
3. Bořivoj a Ludmila měli vnuka Václava.
4. Bořivoj a Ludmila byli manželé.
5. Ludmila zemřela později než Bořivoj.
6. Ludmila měla nejméně šest dětí, jména všech se nám však nedochovala.
7. Jménem známe dva syny, které měla Ludmila s Bořivojem: Spytihněva a
Vratislava.
8. Spytihněv a Vratislav byli bratři.
9. Vratislav si vzal za manželku Drahomíru.
10.Vratislav zemřel mnoho let před svou manželkou Drahomírou.
11.Ludmila byla Drahomířina tchyně.
12.Ludmila byla velmi laskavá a často dávala chudým almužny.
13.Drahomíra měla dva syny.
14.Václav a Boleslav byli bratři.
15.Drahomířini synové se jmenovali Václav a Boleslav.
16.Drahomíra měla s Ludmilou dlouhodobé spory, nenáviděla ji a velmi jí
život na Pražském hradě znepříjemňovala.
17.Ludmila odjela na svůj hrad Tetín, aby uklidnila situaci mezi sebou a
Drahomírou.
18.Drahomíra měla raději svého syna Boleslava.
19.Ludmila dávala přednost Václavovi.
20.Václav se vzdělával na Levém Hradci.
21.Václav se stal českým knížetem.
22.Václav se stal knížetem v Praze.
23.Ludmila měla na Václava velký vliv.
24.Vrahy na Ludmilu poslala její snacha Drahomíra.
25.Ludmila byla zavražděna na hradě Tetíně, kde až do své smrti sídlila .
26.Ludmilu zabili dva muži jménem Tunna a Gommon.
27.Ludmilu vrazi uškrtili jejím vlastním závojem, aby neprolili její krev.
28.Ludmila byla pochována na Tetíně, ale později bylo její tělo převezeno do
Prahy, kde můžeme najít její hrob v kostele sv. Jiří na Pražském hradě.
29.Ludmila byla první českou světicí.
30.Ludmila je patronkou rodin a českou národní patronkou.

2

© PS AP – KVN, 2018

ŠPATNÉ VARIANTY
1. Nejstarší historicky doložená česká rodina byl Krok a jeho dcery Kazi,
Teta a Libuše.
2. Bořivoj byl pokřtěn, ale Ludmila celý život uctívala pohanské modly.
3. Bořivoj a Ludmila měli syna Václava.
4. Bořivoj a Ludmila byli sourozenci.
5. Ludmila zemřela dřív než Bořivoj.
6. Ludmila byla bezdětná, ale starala se o všechny sirotky v okolí svého
sídla.
7. Ludmila měla se svým manželem Bořivojem pouze syna Vratislava.
8. Spytihněv a Vratislav byli pouze vzdáleně příbuzní.
9. Vratislav zůstal celý život sám a na jeho konci odešel do kláštera.
10.Drahomíra a Vratislav zemřeli společně ve voze, který převrhli splašení
koně.
11.Ludmila byla Drahomířina sestra.
12.Ludmila byla velmi lakomá a pro denár by si nechala koleno vrtat.
13.Drahomíra měla dvě dcery.
14.Václav a Boleslav byli bratranci.
15.Drahomířini synové se jmenovali Blenceslav a Zdoroslav.
16.Drahomíra Ludmilu velmi milovala, nikdy s ní neměla žádný spor, a to až
do společné smrti, kdy si ještě těsně předtím řekly, jak se mají rády.
17.Ludmila odjela na svůj hrad Tetín, protože už nechtěla žít na jednom
místě s někým, kdo ji třikrát obehrál ve vrhcábech.
18.Drahomíra měla raději svého syna Václava.
19.Ludmila dávala přednost Boleslavovi.
20.Václav se nikdy nenaučil číst.
21.Václav se stal českým králem.
22.Václav se stal knížetem v Olomouci.
23.Ludmila Václava ráda neměla, protože se příliš podobal matce.
24.Vrahy na Ludmilu poslal sousední panovník, protože radila Václavovi,
aby se mu nepoddal.
25.Ludmila byla zavražděna na hradě Mělníku, dodnes nám to připomíná
stejnojmenná značka vína.
26.Ludmilu zabilo celkem šestnáct vrahů, jejichž jména se nám nedochovala.
27.Ludmilu vrazi probodli kopím a její tělo pak hodili do blízké řeky.
28.Ludmila byla pochována na Tetíně, kde dodnes můžeme navštívit její
hrob.
29.Ludmila byla svatořečena jako poslední z českých světic.
30.Ludmila je patronkou maminek, babiček a domácích mazlíčků.
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