Metodické pokyny

Projekt
„Středověká Kutná Hora“

Cíle projektu

Znalostní
- žáci poznají historii města, které je zapsáno na seznamu památek dědictví
UNESCO
- žáci se seznámí s nejvýznamnějšími památkami města
- žáci si ověří v praxi základní prvky gotiky a baroka
- žáci se seznámí se způsobem života a prací středověkých horníků
- žáci odvodí souvislosti fungování tehdejšího státního útvaru a jeho rozvrstvení
společnosti
- žáci odhalí význam středověké Kutné Hory jako města pro České země

Dovednostní
- žáci spolupracují ve skupině a srozumitelně zaznamenávají do pracovního listu
svoje odpovědi
- žáci vycházejí ze svých dosavadních vědomostí a zkušeností
- žáci se orientují ve městě podle mapy a informačního panelu
- žáci se vžívají do role malíře, středověkého horníka, měšťana,..

Postojové
- žáci zaujímají k tématu vlastní názor
- žáci zhodnotí těžkou práci horníků, způsob trestání v tehdejší společnosti a
porovnají se současností

Komunikativní a sociální
- žáci pracují ve skupině, komunikují a spolupracují
- respektují se ve skupině navzájem

Praktické pokyny k projektu
místo realizace
Kutná Hora
- Kostnice
- Vlašský dvůr
- Hrádek
- Kamenný dům
- Gotická kašna
- Morový sloup
- Sankturinovský dům
- Kostel sv.Jakuba

pomůcky
- mapa Kutné Hory
- pracovní listy pro žáky
- psací potřeby

velikost skupiny
- dvě skupiny po 20 (25) žácích, poté se rozdělí ještě způsobem - 4 žáci na jeden
pracovní list

doba trvání exkurze
- cca od 8.00 hodin do 13.00 hodin (5 hodin)

časové rozvržení exkurze
- 8.00 – 9.00 hodin návštěva kostnice
- 9.30 – 11.00 hodin Hrádek + důl (tzn. zarezervovat 2.prohlídkový okruh)

- 11.15 – 11.45 hodin návštěva Muzea „Odhalení tajemné tváře KH“ ve Vlašském
dvoře
- 12.00 – 12.30 hodin prohlídka města a všech významných míst
- 12.30 – 13.00 hodin návštěva chrámu sv. Barbory

výstupy projektu
- vyplněný pracovní list
- článek do novin „Dějepisná exkurze do Kutné Hory“
- výtvarná práce na téma „Gotika v Kutné Hoře“ libovolnou technikou
(všechny práce v daných předmětech - Dj, Čj,Vv ohodnoceny známkou)

pracovní tým
- 3 pedagogičtí pracovníci (nejlépe dějepisář, češtinář a výtvarník)
1. pedagogický pracovník:

vypracování pracovních listů
zpracování metodiky
okopírování PL
rezervace vstupů do kostnice, dolu, muzea,…
odborný výklad po památkové rezervaci KH na

základě dostupné literatury
vybrání zálohy na exkurzi a následné vyúčtování
zabezpečení dopravy do KH
2. pedagogický pracovník:

vyhodnocení pracovních listů
odborný výklad po památkové rezervaci KH
práce se žáky v hodině čj na článku do novin a jejich

následné ohodnocení
fotodokumentace během exkurze
práce se žáky v hodině výtvarné výchovy a
vyhodnocení jejich výtvarných prací
3. pedagogický pracovník:

přílohy (následují)
- pracovní list včetně stupnice hodnocení a správných odpovědí
- práce žáků z hodiny českého jazyka
- práce žáků z hodin výtvarné výchovy

Exkurze splňuje myšlenku mezipředmětových vztahů a to předmětů - dějepis, český
jazyk, výtvarná výchova, zeměpis, estetická výchova, občanská výchova.

Pracovní list
Projekt
„Středověká Kutná Hora“

Historie Kutné Hory je nerozlučně spjata s dolováním stříbrných rud. Již koncem 13. století poskytuje kutnohorský důl zhruba
jednu třetinu evropské produkce stříbra. Město se stává střediskem ražby tzv. pražských grošů patřících k nejstabilnějším
evropským měnám. Zdejší důl Osel dosahuje na přelomu 14. a 15. století hloubky pětiset metrů a je tehdy nejhlubším dolem
světa. Díky svému bohatství se Kutná Hora stává po Praze druhým nejvýznamnějším městem Českého království. Bohatství
zdejších dolů, o něž se opírala moc českých králů, dalo vzniknout řadě památek, pro které bylo město zařazeno do Seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO. Historie Kutné Hory je nerozlučně spjata s dolováním stříbrných rud. Již koncem 13.
století poskytuje kutnohorský důl zhruba jednu třetinu evropské produkce stříbra. Město se stává střediskem ražby tzv.
pražských grošů patřících k nejstabilnějším evropským měnám. Zdejší důl Osel dosahuje na přelomu 14. a 15. století hloubky
pětiset metrů a je tehdy nejhlubším dolem světa. Díky svému bohatství se Kutná Hora stává po Praze druhým
nejvýznamnějším městem Českého království. Bohatství zdejších dolů, o něž se opírala moc českých králů, dalo vzniknout
řadě památek, pro které bylo město zařazeno do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Dnešní den spolu strávíme ve městě, které je zapsáno na seznamu památek UNESCO.
Je tu celá řada památek, ale jen některé z nich stačíme navštívit. Pro přehlednost vám
vkládám mapu těch nejvýznamnějších.

1.
2.
3.
4.

Kamenný dům
Kamenná kašna
Chrám sv. Barbory
Hrádek a České
muzeum stříbra
5. Kostel sv. Jakuba
6. Vlašský dvůr mincovna
7. Kostel Panny Marie
Na Náměti
8. Kostnice
9. Chrám nanebevzetí
Panny Marie

Do rukou se vám dostává pracovní list, který se snažte během naší exkurze vyplnit.
Poslouchejte, doplňujte a zakreslujte. Každá pracovní skupina bude podle správnosti a
přesnosti odpovědí ohodnocena známkou.
Pozor! Začínáme!
Přejeme hodně štěstí při vyplňování!
Hned první otázka vás čeká v kostnici……

1. Dokážeš zjistit, kdy vznikla kostnice? Stačí napsat století.
………………………………………………………………..

2. Z kolika počtu lidí jsou ostatky
v kostnici?
A) 30 000
B) 40 000
C) 50 000

3. V 19.stol. řezbář František Rint vytvořil nádherný lustr a erb.
Zjistíš komu erb patřil?
………………………………….
Kde je v kostnici umístěn?
…………………………………...

Nyní už jsme v samotném centru historického města …..

4. Zeptej se na hlavním náměstí v KH, ( popřípadě využij informační
panel, který se nachází naproti prodejně knih), kde se nachází
Sankturinovský dům.
V něm je totiž umístěno alchymistické muzeum. Dojdi tam a zjisti,
kdy bylo muzeum poprvé otevřeno?
…………………………………………………………………..
5. Jak se nazývá tento dům?
……………………………………..
Zjisti, co se tam dnes nachází.
……………………………………..
……………………………………..

Stále se nacházíme v centru a stojíme u gotického kostela sv. Jakuba, který si nechali
bohatí měšťané postavit.

6. Jak vysoká je věž kostela sv. Jakuba?
…………………………………..

7. Voda se ve středověku schraňovala ve městech v kašně.
Vyberte ve skupině nejzdatnějšího malíře a načrtněte tu kutnohorskou.

Měla tato kašna kdysi víko ?
……………………………………

8. Z kterého století pochází tento
morový sloup?
A) 17.stol.
B) 18.stol.
C) 19.stol.
Na jaké ulici se nachází?
A) Havířské
B) Tylově
C) Šultysově

9. V tomto domě strávíme hodinu a půl. Staneme se na chvíli
středověkými horníky, sestoupíme do dolu a půjdeme po stříbrné žíle.
Dobře poslouchej a zapisuj:
Hrádek

název dolu…..……………………………………………..
hloubku dolu ………………………………………………
název hornického oblečku …………………………….......
způsob dorozumívání horníků …………………………….
název důlního stroje ……………………………………….

10. Poznáš jakou činnost vykonávají
lidé na obrázku?
…………………………………..
Určitě zjistíš i jak se nazývá
komplex budov, kde tuto činnost
vykonávali:
A) Tylův dům
B) Kamenný dům
C) Vlašský dvůr

V současné době je tam umístěno nové muzeum, které společně
navštívíme. Napiš celý jeho název:
…………………………………………………………………..
Který mučící nástroj vás nejvíce zaujal, každý si napíše jeden:
…………………………………………………………………..
Viděl jsi již některý z mučících nástrojů i jinde? Kde?
…………………………………………………………………
11. Tento chrám je dominantou města a je pojmenován po patronce
horníků. Znáš jeho název?
……………………………..
Byl tento chrám dokončen podle
původních plánů stavitele?
……………………………...
Kdy se začal stavět?
………………………………

12. To, co vidíš, jsou klasické prvky gotického slohu. Vezměte si
na pomoc odbornou literaturu a popište:

13. A je tu Váš poslední úkol! Gratuluji! Vypiš všechna důležitá místa,
která jsme během exkurze navštívili:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

14. Váš názor na exkurzi – líbila se, nelíbila se, chtěli jsme ještě vidět,
vynechali bychom, .………………………....................................
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Ohodnocení a správné odpovědi k pracovnímu listu
otázky

odpovědi

body

1.
2.
3.

14.století
40 000
Schwarzenberkům
umístění pod obloukem klenby vlevo
31.8.2006
Kamenný dům
Měšťanský život a kultura 17. – 19.stol.
86 m
náčrtek kašny
Ano
18.stol.
Šultysově
důl Osel (štola sv.Jiří)
600 m
perkytle
klepání na dřevo
trejv
ražení mincí
Vlašský dvůr
Odhalení tajemné tváře Kutné Hory
židle s hřeby, kolo, kláda, šibenice,..
mučící nástroje, kt. znají
chrám sv. Barbory
nebyl
1388
fiály
podpěrné oblouky
klenba
sloupy
vitráž
kostnice, Hrádek,Kamenný dům, kostel sv. Jakuba,
Kašna, morový sloup, Vlašský dvůr, chrám sv. Barbory
vlastní názor

1
1

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

2
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1

Celkem

36 bodů

Ohodnocení
36 – 33 bodů
32 – 29 bodů
28 – 25 bodů
24 – 20 bodů
19 a méně

známka 1
2
3
4
5

Projekt vypracovala: Mgr. Markéta Jelínková

Práce žáků z hodiny češtiny
Exkurze „Středověká Kutná Hora“
Dne 24. 4. 2009 se žáci 7.A a 7.B z I. Základní školy ve Zruči nad Sázavou
zúčastnili exkurze „Středověká Kutná Hora“ spolu s paní učitelkou Jelínkovou,
Křížovou, Pěnkavovou a panem učitelem Kopřivou.
Po asi půlhodinové cestě autobusem jsme konečně vystoupili přímo před kostnicí.
Tam jsme se rozdělili na 7.A a 7.B a ještě před tím, než jsme vešli do kostnice, nám
pan učitel Kopřiva řekl něco zajímavého o Kutné Hoře. V kostnici jsme vyplňovali
různé úkoly, které jsme měli na papíře a které jsme potom odevzdávali učitelům a
dostávali za ně známky. Ale zpět k exkurzi. Když jsme vycházeli z kostnice, mohli
jsme si zakoupit nějaké suvenýry.
Pak jsme nasedli do autobusu a jeli jsme na Hrádek, i když jsme měli před tím
problémy s couváním. Měli jsme trochu zpoždění, a tak jsme museli kousek cesty
k Hrádku běžet. Nakonec se vše stihlo. Paní průvodkyně nám nejprve vyprávěla něco o
dolech a hornících. Řeknu vám, v té době bych vážně žít nechtěla. Poté jsme sešli do
dolu.
Když jsme skončili prohlídku Hrádku, odešli jsme do Vlašského dvora, kde jsme si
prohlédli nějaké mučící nástroje. Poté jsme obcházeli Kutnou Horu, a to její památky.
Za zmínku by stál: kostel sv. Jakuba, kašna, Kamenný dům, Morový sloup z doby
baroka, Sankturinovský dům, kde je alchymistické muzeum, a hlavně chrám sv.
Barbory.
Když jsme z chrámu vycházeli, celí unavení a ušlí, udělali jsme pár fotek a jeli jsme
domů. Vrátili jsme se asi v půl třetí a myslím, že jsme si to pořádně užili.
Daniela Daňková 7.A

Exkurze „Středověká Kutná Hora“
Na tuto exkurzi jely třídy 7.A a 7.B z I. ZŠ ve Zruči nad Sázavou. Konala se dne
24. 4. 2009.
Jako první jsme navštívili kostnici. Rozděluje se na dvě části: spodní část byla
temná a ponurá, vrchní část naopak světlá a rozjasněná.
Dále jsme se vydali na Hrádek do dolu Osel. Cestou jsme se dověděli mnoho věcí o
hornících a samotném dolu, například jak se horníci dorozumívali, jaké nosili oblečení
a podobné zajímavosti.
Pokračovali jsme na Vlašský dvůr, kde jsme navštívili muzeum s názvem Odhalení
tajemné tváře Kutné Hory. Bylo to muzeum mučících nástrojů.
Měli jsme na programu také prohlídku kašny. Když jsme k ní došli, dozvěděli jsme
se o ní, k čemu sloužila a že má dvanáct stran.
Potom jsme procházeli okolo Kamenného domu, kde se konala výstava Měšťanské
kultury 17. – 19. století.
U Morového sloupu nám paní učitelka Křížová vyprávěla, proč byl postaven a proč
se jmenuje Morový.
Dále jsme dostali za úkol najít Sankturinovský dům a zjistit, kdy bylo poprvé
otevřeno zdejší alchymistické muzeum.
A nakonec jsme navštívili chrám sv. Barbory, který je ukázkou gotického slohu.
Od chrámu sv. Barbory jsme se vypravili k autobusu, kterým jsme se vrátili zpět do
Zruče.
Tím skončila exkurze s názvem Středověká Kutná Hora.
Michaela Hloušková 7.A

Exkurze „Středověká Kutná Hora“
Dne 24. 4. 2009 se třídy 7.A a 7.B z I. Základní školy ve Zruči nad Sázavou pod
pedagogickým dozorem p. učitelů Kopřivy, Jelínkové, Křížové a Pěnkavové zúčastnily
dějepisné exkurze „Středověká Kutná Hora“. Během exkurze navštívily památky
Kutné Hory.
Po příjezdu do Kutné Hory se třídy zúčastnily prohlídky kostnice, kde je
shromážděno kolem 40 000 kostí. Dále pokračovaly na Hrádek, kde se podívaly do
dolu Osel, do štoly sv. Jiří a na různé exponáty. Poté pokračovaly pěšky do muzea
„Odhalení tajemné tváře Kutné Hory“ ve Vlašském dvoře, kde byly vystaveny mučící
nástroje. Dále si třídy prohlédly kašnu, Kamenný dům, kde je výstava Měšťanské
kultury 17. – 19. století, Morový sloup, který pochází
z počátku 18. století a je postaven ve stylu baroka, alchymistické muzeum
v Sankturinovském domě na hlavním náměstí Kutné Hory a exkurzi zakončily
návštěvou chrámu sv. Barbory, kde si mohly všimnout znaků gotiky (fiály, vitráže…).
Domů se vrátili všichni v pořádku kolem půl třetí.
Lukáš Hoskovec 7.A

