Mapování okolí — Hřbitovy a pohřebiště
• Jsou na hrobech nějaké drobné sošky a plastiky? Co zobrazují?

• Kolik se ve zkoumané oblasti nachází hřbitovů?
• Jak se hřbitovy jmenují a v jaké lokalitě se nacházejí?
• Na kterých hřbitovech se stále pohřbívá?

Zobrazení
Andělé

• Na kterých hřbitovech se už nepohřbívá a odkdy?

Dub

• Zjistěte, proč se přestalo pohřbívat na židovských hřbitovech a co se stalo s početným židovských obyvatelstvem, které u nás ještě na začátku 20. století žilo?

Holubice
Květiny

• Porovnejte křesťanský a židovský
hřbitov. V čem se liší? Všímejte si použitého písma, použitých symbolů a
tvaru náhrobků.

Stisknuté ruce

• Zjistěte, jak by se měli lidé na hřbitovech chovat.

Smuteční vrba

• Na kterém hřbitově jsou pohřbeni vaši příbuzní? Při jakých příležitostech a jak často hrob navštěvujte?

Stuha

Sepnuté ruce

Svíčka
Mapování jednoho vybraného hřbitova
• Kdo z významných osobností je na hřbitově pohřben?
• Kolik je na hřbitově náhrobků?
• Jaký je nejčastější tvar náhrobku?
• Ve kterých jazycích jsou vytesány náhrobní nápisy?

Význam
ochránci mrtvých, útěcha truchlícím
pozůstalým
stálost, autorita, vojenská služba
mír, čistota, Duch svatý
krása a křehkost života, poupata značí
předčasně ukončený života
modlitba, zbožnost
manželství, trvalá láska, rozloučení
smutek a truchlení
plynutí času, ohlédnutí za životem na
zemi
věčná láska, modlitby pronášené za
zesnulého

• Stojí v areálu hřbitova nějaké
stavby? K jakému účelu slouží?
• V jakém stavu je celkově hřbitov? Je zanedbaný či udržovaný?
Co byste navrhovali opravit a vylepšit?

• Najděte nejstarší a nejmladší náhrobek.

• Které stromy na hřbitově rostou?

• Vyhledejte zajímavý náhrobní nápis.

• Z jakého materiálu jsou náhrobky? Jsou to místní kameny?

Zkratka

Celý nápis

Překlad

A. D.

Anno Domini

Léta Páně

D. O. M.

Deo Optimo Maximo

Bohu , nejlepšímu, největšímu

MEMENTO MORI

Pamatuj na smrt.

PAX

PAX VOBIS

Pokoj vám.

R.I.P.

REQUIESCAT IN PACE

Ať odpočívá v pokoji.

• Pozorujte, jak vzhled náhrobních
kamenů ovlivňuje poloha (stín slunce, vlhko – sucho), okolní vegetace.

