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„U kostela“ 

• Popis místa – instrukce pro učitele 

Uprostřed obce Stráž stojí kostel sv. Václava. V 2. polovině 13. století   románská stavba, 

později stavba gotická a v 1. polovině 18. století byla přestavěna do barokní podoby. 

Kostelní věž na východní straně kostela je celoročně obydlena holuby. Součástí jsou 

osvětlené kostelní hodiny. Při obřadech z věže kostela zní zvon. V okolí kostela jsou 

vzrostlé stromy jírovce maďalu – kaštany. Vyvýšené prostranství okolo kostela je 

pravidelně upravováno a kostel se celoročně využívá k původnímu účelu. Majitelem 

historické stavby je katolická církev.   

• Obrazová dokumentace 

                          Kostel sv. Václava           

  
 

 

• Zadání: 2. – 5. ročník – celoročně 

Prohlídka a popis kostela sv. Václava (venkovní část budovy) a okolí  
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• Cíl 

Naučit žáky pozorovat a popsat stavbu i její okolí, zafixovat název kostela, vzbudit zájem  

o historické stavby a vysvětlit pojem stavební sloh.  

• Pomůcky 

karta, tužka, fotoaparát, literatura o historii Stráže 

• Karta – určena pro práci venku (individuální i skupinová práce) 

• Pracovní list – určen pro práci ve třídě (individuální i skupinová práce) 

• Hodnocení 
      Učitel si zvolí bodové hodnocení na kart ě /průběžné hodnocení/ a v pracovním listě     
      /konečné hodnocení/ podle momentální situace v ročníku (nové učivo, opakování,  
      prověřování apod.).  
 

KARTA      Jméno: 

    Ročník: Datum: 

 

 

 

Úkol 

 

Odpověď 

 

Body 

1 Kolik má kostel věží? 
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Kolik hodin je na věži? 

Vyfotografuj. 

             

Vyhodnocení  

 

                                Pohled do kostela 

  


