Průvodce expozicí Život na středověkém hradě na Státním zámku Kunštát
Metodické podklady 1. stupeň ZŠ

1

HRAD

Kromě skalního podloží, kamene
a dřeva se pro výstavbu opevněných
sídel - hradů používala i cihla, ale u nás
dost ojediněle.

Kámen, dřevo, cihla.
Kuna I. - nejmladší syn zakladatele rodu Gerharda ze Zbraslavi.
2

KORUNA

Přemýšlejte, jaké jsou další znaky
královské moci? Žezlo (berla), jablko
a koruna - korunovační.

Pozlacené stříbro.
3

LISTINA
Zamyslete, z čeho se
pečetě zhotovovaly?
Z horkého pečetního
vosku, do kterého se
otiskl kovový štoček
(razítko).

Pečetě

4

ODĚV

Ženský a mužský oděv se moc neliší -

Muži nenosí kalhoty

jako svrchní oděv, ale jen jako spodní oděv.

5

Pozorujte, jakými
rostlinami je koruna
vyzdobena?
Lilie - znak čistoty
a smrti.
Bodlák - Kristova koruna.

ERB

Přemýšlejte, v čem je
dnešní oděv odlišný
od středověkého
nebo, co mají dnešní
oděvy společného se
středověkými?

Zamyslete se, kde všude se erb
objevoval? Všude tam, kde hrála
důležitou roli reprezentace rodu (hradní
architektura, listiny, nádobí, šperky,
zbroj, prapory apod.).

Majetek šlechtice - všechny jeho sídla, lesy polnosti apod.
Rod pánů z Kunštátu.

Uhádnete, na co se
psalo ve středověku?
Na pergamen - vyčiněná
zvířecí kůže.
A čím se psalo?
Inkoustem z duběnek kulovité tvary na listech
dubu.

6

VÍRA A UMĚNÍ

Pro upevnění své moci a bohatství
zakládali šlechticové kláštery, kostely
a kaple s bohatou uměleckou výzdobou.

Žádné, jedná se jen o zpěv Madona -

7

tzv. gregoriánský chorál.

Panna Maria s dítětem.

RYTÍŘI a VOJSKO

Válečných tažení ve středověku se
účastnili šlechticové, aby panovníkovi
prokázali čest, úctu a oddanost.

Gregoriánský chorál
- středověký církevní
jednohlasý zpěv bez
doprovodu hudebních
nástrojů. Pojmenován
podle papeže Řehoře
(lat. Gregorius) Velikého,
který zpěvy sesbíral
a sepsal.

Jaké vlastnosti by dnešní
rytíř musel mít?

8

NEMOC

MOR - ČERNÁ SMRT.
speciálním oděvem -

9

KUCHYNĚ

Při morových epidemiích umíralo
velké množství lidí.
rukavice, brýle, maska se zobákem.

Proč byl na hradě důležitý zdroj vody?
V těžce přístupném terénu byla nutná
i snadná dostupnost vody.

OBILOVINY, LUŠTĚNINY, ZVĚŘINU, DRŮBEŽ ad.
V ČERNÉ KUCHYNI - KUCHYNĚ S OTEVŘENÝM OHNĚM.

10

RODOKMEN

Co je to rodokmen? Zkoumá rodovou
linii a pokrevní vztahy mezi jednotlivými
osobami.

Jiří z Kunštátu a Poděbrad, Kunhuta ze Šternberka
Johana z Rožmitálu.

Léky proti této nemoci
neexistovaly.
Dovnitř masky se
zobákem se ukládaly
aromatické byliny nebo
houby namočené v octu.

K čemu se voda na hradě
využívala? Při výstavbě
hradu, k hygieně, k vaření.

