Doba husitská I

Jak přemýšleli, v co doufali, čeho se obávali
hodina dějepisu pro žáky 7. třídy ZŠ
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Úkol č. 1

Prohlédni si časovou osu. Vyznač červeně na časové ose průměrnou délku
lidského života, které se podle tebe mohl dožít středověký člověk.
(1 dílek = 500 let). Zamysli se: zdál se středověkému člověku důležitější spíše
jeho pozemský život nebo jeho posmrtný život? Svůj názor napiš a vysvětli:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Úkol č. 2

Vzpomeň si, kdy jsi naposledy něco špatného/nesprávného provedl/a.
Očísluj popořadě dle své zkušenosti, jak se událost odehrála:
trest
špatné svědomí
přiznání
odpuštění
špatný/nesprávný skutek
Středověcí lidé se velmi obávali Božího trestu při Posledním soudu, a tak žádali
odpuštění za hřích (špatný čin) u církve. Aby odpuštění získali, museli vykonat
pokání = trest spojený s lítostí nad špatným činem. Častým způsobem pokání
bylo např. vykonat pouť k některému křesťanskému posvátnému místu. Křesťan,
který šel k poutnímu místu, se nazýval poutník.

Úkol č. 3
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ČEKÁNÍ (OČISTEC)
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?

BOŽÍ PŘÍTOMNOST
(RÁJ)

BOŽÍ NEPŘÍTOMNOST
(PEKLO)

Ve středověku byli téměř všichni obyvatelé Evropy křesťané. (Výjimkou byli židé a na Pyrenejském poloostrově muslimové.) Všichni křesťané tvoří společně církev. Každý křesťan je pokřtěn
vodou ve jménu Ježíše Krista, věří v nesmrtelnost duše a čeká na Poslední soud, kdy budou
lidské duše souzeny. Nikdo neví, kdy Poslední soud nastane.

Jistě znáš každoroční Matějskou pouť v Praze. Zkus zjistit (s pomocí internetu
nebo v knihovně), jak vznikla. Proč se jí říká ‘pouť’? Zapiš, co jsi zjistil/a:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Cílem mnohých poutníků ve středověké Praze byla kaple Božího Těla a věž na Dobytčí trhu
(dnes Karlovo náměstí). Jednou za rok tam byly poutníkům ukazovány relikvie (česky
svátostiny) – posvátné předměty spojené s křesťanstvím (např. závoj Panny Marie).

Úkol č. 4

Zakroužkuj ty obrázky, které podle tebe znázorňují křesťanské relikvie:
Některým lidem bylo během jejich života uloženo tolik pokání, že nebylo v jejich silách je
splnit. Pokání jim mohlo být odpuštěno, pokud tito lidé věnovali peníze na stavbu kostela,
na podporu církevního špitálu (nemocnice) a pod. V takovém případě získali tzv. odpustek.
kříž s třískou
z Kristova kříže

znak Supermana

kopí sv. Longina

šála z Bradavic

relikvie smrti
ostatková busta sv. Lukáše

gotický relikviář

Úkol č. 5

Podtrhni mezi uvedenými příklady ty, které jsou podle tebe nevhodné k tomu, aby s jejich
pomocí křesťan získal odpustek.
věnovat peníze na opravu kostela
dát peníze na léčbu malomocných
dát peníze na křížovou výpravu proti nevěřícím
věnovat peníze na pomoc sirotkům
koupit do kostela zlaté svícny
dát peníze na válečné tažení proti vzbouřenému městu
věnovat peníze na zakoupení majetku (např. vesnice)
Svůj výběr zdůvodni: .................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
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