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Chomutovsko

Kostel sv. Jiljí
Děkanský kostel sv. Jiljí je nejstarší stavební památkou Jirkova.

Vzdělávací oblast

Člověk a společnost

Průřezové téma
MuV - Lidské vztahy

Předmět

Dějepis

Přesahy do předmětů

občanská výchova

Učivo
Středověké myšlení, úloha
křesťanství ve středověku

Výstupy

Metody a strategie

Ü

Ü

Ü
Ü

chápe úlohu křesťanství a víry v životě středověkého
člověka
porovná úlohu křesťanství ve středověku a dnes
charakterizuje projevy křesťanství v kultuře

Ü
Ü
Ü
Ü

skupinová práce
samostatná práce s PC
návštěva historické
památky
výklad učitele
diskuze ve třídě

Poznámky

Kompetence

www.4zsjirkov.cz/mujregion.cz
Zde naleznete veškeré materiály související s tímto
tématem a další podklady najdete také na CD.

Ü

Hodnocení

Časový rámec

Ü

část č. 1: 1 – 2 hodiny
(práce ve skupinách)
část č. 2: 1 – 2 hodiny
(diskuze, práce na PC,
hodnocení)

Ü

vyučující zhodnotí známkou samostatnou práci na PC
a pracovní listy
slovně hodnotí postřehy žáků

Ü
Ü

k řešení problémů
sociální a personální
občanské

Přílohy
21.1 Pracovní list

21.2 Řešení pracovního listu
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Forma realizace
integrace do výuky

Metodický pokyn
Metodická
doporučení:
k činnostem
Část č. 1 Návštěva kostela
– návaznost na učivo o středověké kultuře, středověké společnosti a myšlení
– žáci jsou rozděleni do čtyřčlenných skupin - mohou si rozdělit role ve skupině např. opat nebo
abatyše - rozdělují úkoly, řídí práci skupiny, iluminátor - kreslí, kronikáři – zapisují
– nejdříve s vyučujícím prohlédnou exteriér kostela a vyplní rámeček v úvodu pracovního listu
– následuje prohlídka interiéru kostela (možné dohodnout prohlídku i s farářem), při prohlídce získají
základní informace o vzniku a výstavbě kostela a jeho jednotlivých částech (vyučující, farář)
– následuje samostatná práce ve skupinách - vyplnění pracovních listů
Část č. 2 Práce ve škole
– učitel společně s žáky projde vyhodnocené pracovní listy (stanoví si bodování odpovědí), odpovědi
na otázky, zodpoví případné nejasnosti, otázky žáků
– na začátku pracovního listu vyplňovali žáci rámeček - zhodnotí, jak se shodovala jejich představa
o kostelu se skutečností
– diskuze ve třídě o významu kostela a víry ve středověku a v současné době, co žáci vědí
o současném využití kostela
– vysvětlení důležitých pojmů
Doplnění údajů o patronovi kostela:
– žáci samostatně vyhledají na PC legendu o sv. Jiljí a zjistí více informací o patronovi kostela a odpoví
na tyto otázky: 1. Kdo byl sv. Jiljí?
2. Proč je vyobrazován s laní?
3. Proč je asi patronem jirkovského kostela?
4. Vysvětlí slovo atribut.
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Příloha č. 21.1 - Pracovní list k prohlídce kostela sv. Jiljí v Jirkově
1. Než si prohlédnete kostel zevnitř, napište, co čekáte,
že uvidíte, nebo si přejete vidět.

Metodický pokyn k činnostem

Obr. č. 1: Kostel sv. Jiljí v Jirkově
2. Pátrání:
víry v našem městě.
a) Došli jsme ke kostelu sv. Jiljí, který je dokladem
Jedním z nejvýznamnějších symbolů této víry je
a tent o symbol
najdeme např.:
.
. Uvnitř kostela najdeme
b) Kostel je zasvěcen patronovi, který se jmenuje
jeho sochu. Zkus ji popsat:
c) Rozhlédni se po vnitřku kostela a zkus popsat, jaké nejdůležitější části kostel má a pro koho
nebo pro co byly určeny
d) Najdeme v kostele nějaké malby?
e) Vypátrej, co nebo koho zobrazují?
f) Zjisti, kdy byl kostel vystavěn?
g) K čemu tato stavba asi sloužila?
h) Kdo byl farář a jakou úlohu měl ve středověku?
ch) Prohlédni si obrázek č. 2, najdi tuto věc v kostele a zkus přijít na to,
při jaké činnosti se používá:
Myslíš, že i v současnosti plní kostel nějakou funkci?
Pokud ano, tak jakou?
j) Proč navštěvovali lidé ve středověku kostel častěji než dnes?

i)

k) Načrtni tvar portálu (vchodu) do kostela:
Obr. č. 2

l)

Doplň ornament, který se nachází v okně kostela (barevná vitráž):

Co asi symbolizuje tento ornament?

3

21

Chomutovsko |Kostel sv. Jiljí

Příloha č. 21.2 - Řešení pracovního listu
a) Došli jsme ke kostelu sv. Jiljí, který je dokladem křesťanské víry v našem městě. Jedním
z nejvýznamnějších symbolů této víry je kříž a tento symbol najdeme např.: na střeše kostela,
Metodický
na oltáři, v pokyn
kapli. k činnostem
b) Kostel je zasvěcen patronovi, který se jmenuje sv. Jiljí. Uvnitř kostela najdeme jeho sochu.
Zkus ji popsat: Muž v poustevnickém rouchu s laní.
c) Rozhlédni se po vnitřku kostela a zkus popsat, jaké nejdůležitější části kostel má a pro koho nebo pro
co byly určeny
1. oltář - pro kněze
2. loď - lavice - pro věřící
3. varhany - hudba
d) Najdeme v kostele nějaké malby? Nástěnné, deskové - zobrazují výjevy ze života svatých.
e) Co je na nich vyobrazeno? Zobrazují výjevy ze života svatých.
f) Zjisti, kdy byl kostel vystavěn? Vznikl kolem roku 1300. Na místě tohoto kostela byl v roce 1538
postaven kostel nový.
g) K čemu asi tato stavba sloužila? K církevním obřadům, mším, lidé zde nacházeli klid, útěchu
v těžkých dobách.
h) Kdo byl farář a jakou úlohu měl ve středověku? Řídil kostel a farnost, pomoc věřícím, církevní obřady,
zpovědi.
ch) Prohlédni si tento obrázek č. 2, najdi tuto věc v kostele a zkus přijít na to, při jaké činnosti se používá.
Křtitelnice – křty.
i) Myslíš, že i v současnosti plní kostel nějakou funkci? Pokud ano, tak jakou? Pro věřící je místem, kde
se mohou modlit, probíhají zde také církevní obřady, kulturní památka.
j) Proč navštěvovali lidé ve středověku kostel častěji než dnes?
Církev měla velkou moc, lidé nebyli vzdělaní, víra byla jediným pevným bodem, vysvětlením různých
jevů, dávala útěchu. Nebyla svoboda vyznání.
k) Načrtni tvar portálu (vchodu) do kostela:
lomený oblouk (viz obr. č. 3)
l) Doplň ornament, který se nachází v okně kostela (barevná vitráž):
Co asi symbolizuje tento ornament? Mešní pohár (viz obr. č. 4)

Obr. č. 3 :
Lomený oblouk

4

Obr. č. 4 :
Barevná vitráž
- Mešní pohár

