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Grafické zpracování a ilustrace: Mgr. art. Ivana Habartová. Vydalo Občanské sdružení Matice velehradská,
Velehrad 2013.
Materiál byl vydán za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, prostřednictvím Programu
na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního,
středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2013, čj. MŠMT - 34874/2012-22. Dotace byla
poskytnuta na realizaci projektu Volím si Sofii: Edukativní pracovní listy o cyrilometodějském odkazu,
v rámci kterého byly vydány celkem čtyři druhy materiálů pro čtyři věkové skupiny dětí a mládeže.
V elektronické podobě jsou k dispozici na webu www.maticevelehradska.cz.

Slovo úvodem
Vážení pedagogové, vychovatelé, rodiče,
dostává se k vám souborný materiál k tématům vztahujícím se k životu a odkazu našich národních světců Cyrila a Metoděje. Naší snahou bylo zpracovat toto téma srozumitelným způsobem pro čtyři věkové kategorie: věková kategorie A – žáci předškolního věku (4-6 let), věková kategorie B - žáci 1. st. ZŠ (7-10 let), věková
kategorie C – žáci 2. st. ZŠ (11-15 let), věková kategorie D – žáci středních škol (16-18 let). Vznikly tak 4 soubory pracovních listů doplněné metodickou příručkou. Tyto kategorie jsou vymezeny pouze formálně. Ve skutečnosti se překrývají a učitel s listy jedné může podle potřeby pracovat i na sousedících stupních. Listy kategorie
A mohou být vhodné i pro první dvě třídy prvního stupně, kategorie B se může hodit i v šesté a sedmé třídě apod.
Témata prvních dvou souborů (A,B) jsou zaměřena na základní body ze života sv. Cyrila a Metoděje
s inspirací do života žáka. Témata následujících dvou souborů (C,D) jsou více zaměřena na odkaz těchto dvou
bratří - jak ovlivňoval a ovlivňuje novodobé dějiny nejen našeho národa. Témata probíraná v pracovních listech
pro předškolní děti a žáky 1. stupně ZŠ jsou rozvíjena v materiálech určených starším žákům. Způsob, jakým
na sebe pracovní listy navazují, je naznačen v následující tabulce. Je vždy na zvážení vyučujícího, pro který soubor pracovních listů se vzhledem ke znalostem a vyspělosti svých žáků rozhodne.
Tento materiál vychází z příručky pro školní praxi vydané MŠMT s názvem „Příprava oslav1150. výročí
slovanské mise na Velkou Moravu“ a navazuje na ni. Je možné ji v internetové podobě nalézt na stránkách
www.noviny-robinson.cz. Tato příručka obsahuje rozsáhlé informace i cenné přílohy, které lze při práci
s pracovními listy rovněž využít. Pro další možné narativní rozšíření jednotlivých témat se odvoláváme
na texty knihy prof. PhDr. Petra Piťhy, CSc., „Slyšte slovo a zpívejte píseň“.
Přejeme vám mnoho inspirace a optimismu při předávání „dědictví otců“.
Autoři
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Téma

Cílová skupina A
předškolní děti

1.

Rodina

2.

Cílová skupina B
žáci 1. stupně ZŠ

Cílová skupina D
žáci středních škol

Místa života
sv. Konstantina
(B1, B2)

Velké události
v životě svatých
Cyrila a Metoděje (C1)

Dětství a Konstantinův Konstantinovo velké
sen
nadání
(A2)

Místa života
sv. Metoděje
( B1, B2)

O významu Zákona
sjudneho ljudem (C2)

Cařihrad, místo studií

Spor o obrazy
(A3)

Státní celky navázané
na Moravu
(B6)

O významu glagolice jako
základu písemné kultury
(C6, C7)

Cesty do Bagdádu
a na Krym
		

Cesta do Bagdádu
(A4)

Co je dědictví otců
(C3)

Sv. Kliment

Nalezení hrobu
svatého Klimenta
(A5)

Centra vzdělanosti
vzniklá po vyhnání
slovanských kněží
z Velké Moravy
(B11,B12)
Křesťanské církve
(B4)

Rastislavovo poselství

Poselství knížete
Rastislava a císařova
odpověď (A6)

Knihovny
(B9)

7.

Život na Velké Moravě
		

Život na Velké Moravě Naše slavné bible
(A7)
(B8)

Co říká Konstantinova
Benátská disputace k dnešním odborným a politickým
debatám (C4)
Unionismus -snaha o jednotu křesťanů
(C5)

8.

Písmo a evangelium
		

Slovanské písmo
a překlad evangelia
(A8)

Vykopávky a muzea
(B5)

Velehrad – národní kulturní
památka (C10, C11)

Slovanská bohoslužba

Uvítání na Moravě
a prvé kroky práce
(A6)

Umělecké památky
v místě
(B3)

Významná údobí oživení
kultu svatých Cyrila
a Metoděje (C9)

Cesta do Říma,
Cyrilova smrt		

Spory o slovanský
jazyk
(A9)

Velehradské památky
(B13)

Oslavy Cyrilometodějských
milénií a naše národní
obrození (C12, C13)

Řezenský soud		

Obhájení slovanské
bohoslužby a Cyrilova
smrt
(A10)
Rastislav a Svatopluk
(A12)

Velehradská historie
(B13)

Velehrad jako symbol boje
za svobodu a identitu
(C13)

Pouť a poutní místa
(B13)

Významné osobnosti
Velehradu –zakladatelé
a průkopníci (C12, C13)

3.

4.

5.

6.

9.

10.

11.

12.

Křest knížete Bořivoje
		
Metodějova smrt
a vyhnání		

Dětství
(A1) *

Cílová skupina C
žáci 2. stupně ZŠ

Další osudy
sv. Metoděje a jeho
moravského díla
(A11, A12, A13)
Dílo žije
(A14)

Proč bylo křesťanství v době
Cyrila a Metoděje vítězné
a co nám to říká dnes (C14)

Pamětníci Velehradské Významné osobnosti
pouti roku 1985
Velehradu – bojovníci
13.
(B13)
ducha, obhájci svobody
a pravdy (C13)
Velehrad žije		
Cyrilometodějský
Jak a proč máme přispívat
přínos a závazek
k uchování Cyrilometoděj14.
(B4)
ského ideového pokladu
(C8, C14)
* Odkazy v závorkách vyjadřují návaznost lekce na témata probíraná v předchozích pracovních listech.
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Pracovní listy
pro děti předškolního věku
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METODIKA
Volím si Sofii - Edukativní pracovní listy s cyrilometodějskou tématikou
cílová skupina A
Cílová skupina: „A“ - děti předškolního věku (věková kategorie 4 - 6 let). S pracovními listy mohou pracovat také děti 1. a 2. třídy ZŠ, dle uvážení lektora.
Vzdělávací a výchovný cíl: Žáci se seznamují s významnými momenty životního příběhu a odkazu
sv. Cyrila a Metoděje. Nacházejí inspiraci k formování svého života, osobnostních postojů, hodnot a rozvíjení přirozené potřeby poznávání a učení.
Metodický postup: Motivace dětí – naladění na program, četba lekce, rozvíjení tématu v rámci otázek
a úkolů, vyhodnocení.
Vazba na RVP: Volba metod a postupů koresponduje s cíli předškolního a školního vzdělávání směřujícími
k rozvoji klíčových kompetencí k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, činnostní
a občanské.
Využitím pracovních listů na 1. st. ZŠ dochází k rozvoji vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace,
Člověk a jeho svět, Umění a kultura.
Vysvětlivky:
		
		– kreslicí nebo psací úkol

		
		
– věta k zamyšlení, rozhovoru
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A 1. Téma - RODINA

Cíl: Žák se seznamuje s dětstvím sv. Cyrila a Metoděje, s podmínkami, ve kterých vyrůstali, co je ovlivnilo.
Postup:
1)

Lektor přečte žákům text.

2)

Na základě přečteného si žáci dotvoří obrázek rodiny, ve které sv. Konstantin a Metoděj vyrůstali.
Metoděj je zvýrazněná postavička vlevo a Konstantin vpravo. Bratřím žáci domalují obličeje.

3)

Obrázek dole představuje Soluň, město, kde bratři vyrůstali (nachází se v nynějším Řecku).
Do prázdného rámečku dokreslí žáci obrázek místa, kde vyrůstají oni.

Rozšiřující možnosti:
Ad 2)
S dětmi lze dále rozvinout téma rodina. Nejprve můžeme doplnit informace o dětství Konstantina
a Metoděje. Z informací z knihy Slyšte slovo a zpívejte píseň můžeme vybrat kapitoly, které dětství
a charaktery obou bratří více přibližují (např. Metodějův slib ochraňovat Konstantina, str. 17-18, příběh
o krahujci, str. 24-27). Ve kterých situacích bychom jim nakreslili radostný obličej, a kdy naopak smutný?
Děti si mohou vymyslet příhodu podle toho, jaký obličej domalovaly. Co asi Konstantin a Metoděj prožili?
Podobně mohou děti namalovat na větší formát papíru sebe a svou rodinu. Pokud by lektor rozvíjel povídání
od rodiny Konstantina a Metoděje k rodinám, ve kterých vyrůstají jeho žáci, měl by postupovat citlivě
s vědomím, že ne všechny děti mají možnost vyrůstat v harmonických a úplných rodinách.
Ad 3)
Dětem můžeme přiblížit místo, ze kterého bratři vyšli na Moravu. Soluň bylo druhé největší město v Byzantské říši, nachází se na pobřeží Egejského moře. Využijeme fotografií nynějšího Řecka, fotografií z dovolených u moře nebo z katalogů cestovních kanceláří. Pomocí barevných šátků (netkaná zahradní textilie
zabarvená na modro a žluto) si můžeme vytvořit pláž a moře, zahrát si na výlet do Soluně.
Místo, kde vyrůstám já. Děti mají za úkol přemýšlet o tom, jaké je jejich oblíbené místo v obci či městě,
kde žijí. Při vycházce mohou toto místo s dospělým průvodcem vyfotit a ve školce pak vytvořit tablo
oblíbených a krásných míst naší obce či města.
Pomůcky: obrázky současného Řecka (zdroj - internet, kniha, foto)
Rozšiřující text: Slyšte slovo a zpívejte píseň, str. 24 -27
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A 2. Téma – DĚTSTVÍ A KONSTANTINŮV SEN
Cíl: Žák se seznamuje s hodnotovou orientací mladého Konstantina, je veden k přemýšlení o životních
hodnotách i ve svém životě.
Postup:
1)

Lektor dětem přečte nebo převypráví legendu o Konstantinově snu. Děti popíší ilustraci, která je
pod textem, popíší, jak spolu souvisí text a obrázek. Lektor postupně čte jména jednotlivých postav
a s dětmi si na konkrétních příkladech ze života vysvětlují, proč jsou tyto hodnoty pro člověka důležité a co znamenají. Poté si každé dítě zvolí jednu hodnotu, kterou by si samo za sebe vybralo
podobně jako Konstantin, a tu si vybarví. Pro upevnění vědomostí lze příběh o volbě Sofie
s dětmi ztvárnit dramaticky. Děti se střídají v roli Konstantina a postav zosobňujících vlastnosti.

2)

Přiblížení pojmu moudrost. Konstantin si vybral moudrost. Co to znamená, když se o někom
řekne, že je moudrý? Znáš některou postavu z pohádek, o které se ví, že je moudrá (sova, babička…)? Podle čeho poznáš moudrého člověka? Pokuste se s dětmi odpovědět na otázky u sovičky:
Znáš nějakého moudrého člověka? Císař je nejvyšší panovnická hodnost. Jaké by podle tebe měl
mít císař vlastnosti, aby se v jeho zemi lidem dobře žilo?

Rozšiřující možnosti:
Lektor si může se žáky zahrát divadlo o království, kde vládne moudrý panovník a naopak
(př. Pyšná princezna).
Rozšiřující text: Slyšte slovo a zpívejte píseň, str. 21
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A 3. Téma – CAŘIHRAD, MÍSTO STUDIÍ
Cíl: Žák se seznamuje s další životní etapou Konstantina a Metoděje - studiem v Cařihradě. Je veden
k uvědomění si důležitosti vzdělávání i pro svůj život. Seznamuje se s pojmem hlavní město.
Postup:
1)

Lektor přečte dětem text. Na základě přečteného děti domalovávají, jak mohl vypadat
Cařihrad (vyzdobit domy, v popředí namalovat tržiště…). Cařihrad, nyní Konstantinopol (turecky		
Istanbul), je dodnes veliké město. Co nabízí život ve městě , a co život na vesnici? Cařihrad byl hlavním
městem Byzantské říše, ve které žili Konstantin a Metoděj. Jaké je hlavní město naší země?
Je možné doplnit ukázkou obrázků Prahy.

2)

Jak se jmenuje místo, kde se děti učí? K čemu slouží škola? Je vhodné zařadit návštěvu místní
základní školy, zvláště 1. stupně. Když děti vyrostou a absolvují místní ZŠ, pokračují v učení
na jiných školách ve městech podle toho, jaké si vybraly povolání. Metoděj studoval práva a stal
se místodržícím (funkce, kterou bychom mohli přirovnat k dnešnímu hejtmanovi kraje). Konstantin
měl velmi rád knihy. Mnoho v nich četl a stal se knihovníkem v jedné z největších knihoven tehdejšího světa. Byl také učitelem na škole, kde mohli žáci dosáhnout nejvyššího vzdělání. Čím by ses
chtěl(a) stát ty, až vyrosteš? Děti mohou svou představu namalovat.

Rozšiřující možnosti:
Děti mohou z krabiček různých velikostí vytvořit na větším kartonu město a pojmenovat, jaké budovy
se v něm nacházejí.
Ve škole se toho žáci mnoho učí, především číst, psát a počítat, ale i další věci. Spočítej na obrázku všechna
okna (při aktivitě je více než správný výsledek důležitý proces počítání, při kterém se děti soustředí).
Pomůcky – obrázky chrámu Hagia Sofia, Cařihrad, Praha
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A 4. Téma – CESTY DO BAGDÁDU A NA KRYM
Cíl: Žáci se seznamují s další charakteristikou Konstantina – uměním vést dialog, snažit se tak budovat
pěkné mezilidské vztahy. Uvědomí si rozdíly mezi způsoby cestování dříve a dnes.
Postup:
1)

Lektor přečte dětem úvodní text, připomene, kdo je to císař (viz 2. Téma). Císař měl moudré rádce
a pokud to šlo, chtěl žít s ostatními zeměmi v míru. Proto poslal do okolních zemí Konstantina,
aby tam pomohl vyřešit neshody mezi obyvateli různých názorů.

2)

První úkol na str. 4. Každému se stává, že se potká s člověkem, který má na něco jiný názor než my.
Jak můžeme danou situaci vyřešit? Např. chci si hrát se stejnou hračkou jako můj kamarád, ale on
ji nechce půjčit. Jak byste situaci vyřešili? Můžete se pohádat tak, že jste z toho oba smutní,
nebo spolu už vůbec nemluvíte, nebo se domluvíte tak, že z toho máte radost oba. Vyřešení úkolu
na str. 4 nám napoví, jakou cestu by zvolili Konstantin a Metoděj.

3)

Při druhém úkolu děti přemýšlí, jaké dopravní prostředky mohli Konstantin s Metodějem na svých
cestách použít, a ty zakroužkují. Můžeme dále rozvinout – čím nejraději cestuješ ty? Jaké jsou
výhody a nevýhody jednotlivých dopravních prostředků?

Rozšiřující možnosti:
Lektor si může s dětmi zahrát hru Řetěz kamarádů. Děti se rozestaví po učebně a jedno z nich hraje roli
Konstantina cestujícího po světě. Konstantin přichází postupně k jednotlivým na místě stojícím dětem.
Teprve když řekne jméno svého kamaráda a ten se na něj usměje, může se kamarád společně s Konstantinem vydat na další společnou cestu, a to tak, že následuje Konstantina. Postupně se tak vytváří řetěz
kamarádů, kteří se drží za ruce. V roli Konstantina se mohou děti vystřídat.
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A 5. Téma – SV. KLIMENT
Cíl: Žák se seznamuje s významným okamžikem v životě Konstantina a Metoděje - nalezením hrobu
sv. Klimenta, je veden k přemýšlení o svém životním vzoru.
Postup:
1)

Lektor přečte dětem text. Pojem ostatky může jednoduše vysvětlit tak, že se jedná o kosti zemřelého sv. Klimenta. Sv. Kliment žil dávno před Konstantinem a Metodějem. Žil příkladným křesťanským životem. Byl vzorem i pro Konstantina a Metoděje, proto se z tohoto objevu velmi radovali.

2)

Úkol: Při vybarvení jednotlivých částí obrázku podle návodu objeví symbolicky poklad i žáci.

3)

Úkol: Svatý Kliment byl pro Konstantina a Metoděje vzorem. Lektor si s žáky vysvětluje, co znamená „být vzorem“. Žáci povídají o postavách, které jsou pro ně vzorem, v čem konkrétně je obdivují
a v čem by se jim chtěli podobat. Je vhodné převést pozornost od pohádkových nereálných
vzorů ke skutečným postavám z historie a současnosti.

4)

Zamyšlení se sovičkou nám může být pomůckou při plnění druhého úkolu.

Rozšiřující možnosti:
Hra na archeology. Do pískoviště nebo krabice s pískem umístíme např. několik dílků keramické kachličky s obrázkem nebo jiný vhodný předmět. Žáci mohou pomocí štětců odkrývat části pískoviště, nacházet jednotlivé dílky, a ty pak složit jako puzzle. Žáci – archeologové - musí postupovat opatrně, aby dílky
nerozbili, popř. se nezranili (vyvarujeme se ostrých hran, popř. pracujeme v rukavicích).
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A 6. Téma – RASTISLAVOVO POSELSTVÍ
Cíl: Žáci získávají prvotní informace o tom, proč se Konstantin s Metodějem vydali na dlouhou cestu
na Velkou Moravu, jak je Moravané přivítali, proč je důležitý mateřský jazyk.
Postup:
1)

Lektor přečte úvodní text. Následně vysvětlí, že v době, kdy žili Konstantin a Metoděj, zde
nebyla Česká republika, ve které žijeme nyní, ale země, která se jmenovala Velká Morava.
Vládl v ní kníže Rastislav, který si přál, aby všichni Moravané - lidé žijící na Velké Moravě - poznali
a přijali křesťanskou víru. Tohoto úkolu se ujali nejprve kněží mluvící cizím jazykem, ale Slované
jim nerozuměli. Kníže Rastislav poslal do Byzantské říše posla s žádostí císaři,
aby mu vyslal kněze, kterým by Moravané rozuměli. Císař tento úkol svěřil Konstantinu a Metoději,
protože znali slovanský jazyk. Naučili se ho od své maminky, která byla původem Slovanka.

2)

Úkol: Žáci zaznačí v bludišti cestu, která vede symbolicky z Velké Moravy do Byzance.

Rozšiřující možnosti:
Pro ilustraci toho, jak je důležité hovořit srozumitelně, může lektor zahájit hodinu tak, že krátce mluví
vymyšlenou řečí nebo v některém ze světových jazyků. Jaké by to bylo beze slov, si děti mohou ověřit
při hře na pantomimu. Jedno dítě si vymyslí (nebo vyučující zadá), které zvíře (povolání,…) bude představovat, ostatní hádají.
Témata Rastislavovo poselství, Život na Velké Moravě (str. 7), Písmo a evangelium (str. 8) a Slovanská bohoslužba (str. 9) lze shrnout prostřednictvím sehrání jednoduché scénky (viz. rozšiřující možnosti v kapitole Slovanská
bohoslužba).
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A 7. Téma – ŽIVOT NA VELKÉ MORAVĚ
Cíl: Žáci se seznamují s několika základními prvky způsobu života lidí na Velké Moravě v 9. století.
1)

Vyučující si obleče kostým (jednoduché šaty z pytloviny apod.) připomínající oděv Slovanů,
nebo nachystá obrázky lidí v historických kostýmech té doby. Postupným dotazováním se žáků,
co vidí na obrázcích, se přepraví do minulosti („kdysidávna“), kdy na území České republiky žili naši
pra pra pra předkové. Žili v době, kdy nebyla elektrika, nejezdila auta, … a přesto dokázali přežít.
Jak se jim to povedlo?

2)

Vyučující přečte úvodní text ze str. 7. Moravané byli pracovití – dokázali obdělávat pole, měli co
jíst. Byli zručnými řemeslníky- vyráběli šperky, keramické nádoby, tkali, …, mohli své výrobky prodávat. Byli i dobrými bojovníky - mohli své území bránit před nepřáteli. (Je vhodné vyprávění
ilustrovat pomocí obrázků z knih o životě na Velké Moravě, popř. z internetu.)

3)

Úkol: Žáci na základě získaných informací domalují obrázek slovanské ženy (dozdobí šperky)
a dokreslí okrasný vzor na nádobu. Dále mohou dokreslit slovanského muže – kamaráda, který ji
bude chránit.

4)

Zamyšlení se sovičkou - k čemu slouží muzeum, skanzen nebo památník? Motivace pro návštěvu
muzea.

Rozšiřující možnosti:
Protože i my jsme zdědili po svých předcích zručnost, pracovitost, píli, můžeme s žáky realizovat tvořivou
dílnu : vyrábění z keramické hlíny (miska, korále, knoflíky), „jako“ tkaní – proplétání proužků papíru, výroba
luku, rybaření, lov (hod na cíl),...apod.
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A 8. Téma - PÍSMO A EVANGELIUM
Cíl: Žáci se seznamují s jedním z nejdůležitějších darů, který pro Moravany vytvořil Konstantin – s písmem.
Jsou vedeni k přemýšlení o důležitosti písma.
Postup:
1)

Motivace: na základě výzvy z předchozí hodiny si žáci přinesou svoji oblíbenou knihu a v kruhu
o ní povídají ostatním (proč si vybrali právě tu knihu, co se jim na ní nejvíce líbí…). Každý, kdo
pohovoří o své knize, položí ji poté doprostřed. Vznikne tak hromádka knih. Až se všichni vystřídají,
lektor přikryje knihy plátnem. Následuje povídání uvozené otázkou – Co by se stalo, kdyby nebyly
knihy? O čem všem jsou knihy? K čemu slouží? Jak vznikne kniha? Někdo ji napíše, a k tomu
potřebuje umět psát, znát písmenka. Naši předkové Moravané uměli mnoho věcí, jak jsme si již
řekli dříve, ale až do té doby neměli písmo (pokračování s pracovním listem na str. 8).

2)

Lektor přečte text. S ohledem na jeho srozumitelnost sdělí žákům, že evangelia jsou vyprávění
o postavě Ježíše Krista, který je pro křesťany ústřední postavou, kterou se snaží následovat. Žáci pak
pozorují, jak vypadala písmena, která pro Moravany vytvořil Konstantin. Mohou říci, co jim některá
písmena připomínají. Lektor může doplnit informaci, že první písmeno abecedy napsal Konstantin
záměrně ve tvaru kříže, který symbolizuje křesťanství. Písmo, které Konstantin vytvořil, nazýváme
hlaholice.

3)

Úkol: Žáci si vyberou písmeno hlaholské abecedy, které se jim nejvíce líbí, a pokusí se je překreslit
do rámečku. Pokud jsou žáci starší a umí psát, mohou se pokusit napsat hlaholským písmem své
jméno.

4)

Zamyšlení se sovičkou: Bible je nejdůležitější knihou pro křesťany. Proto Konstantin s Metodějem
do hlaholského písma přepisovali nejprve Bibli (začali čtyřmi evangelii). Jaká kniha je pro tebe tak
důležitá, že chceš, aby ti z ní někdo opakovaně četl? Žáci mohou doma položit svým rodičům otázku, jakou knihu nejraději četli, když byli malí.
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A 9. Téma – SLOVANSKÁ BOHOSLUŽBA
Cíl: Žáci se seznamují s působením Konstantina a Metoděje na Moravě, jak byli Moravany přijati a co znamená, že jim rozuměli.
Postup:
1)

Lektor přečte žákům text. Vysvětlí, co je to slovanský jazyk - jazyk, kterým mluvili naši předkové.
Konstantin s Metodějem jej znali také, protože se ho naučili od své maminky. Když doputovali
na Moravu, s místními obyvateli si rozuměli, přestože přišli z cizí země.

2)

Úkol: Když se někdo chce s někým začít kamarádit – pozdraví ho (ji). Do bublin žáci (nebo dospělí)
napíší, jak Konstantin s Metodějem zdraví Moravany. Jak jim odpovíme na pozdrav? Jak zdravíme
lidi např. na vycházce, na návštěvě? Jak pozdravíme dospělého člověka a jak kamaráda? Udělá vám
radost, když se s někým pozdravíte? Pozdrav jistě potěší každého. Potěšit můžeme i písničkou.
Jakou písničku bys vybral(a) a zazpíval(a) Konstantinu a Metoději?

3)

Zamyšlení se sovičkou: Přečteme text u sovičky a pozorujeme obrázek. Je mnoho slov, které člověka pohladí a potěší, ale i mnoho těch , která ublíží. Jaká slova tě potěší, když je ti smutno? Jaká slova
použiješ, když chceš pozvat kamarády, aby si s tebou hráli?

Rozšiřující možnosti:
Cesta Konstantina a Metoděje na Moravu - návrh scénky (témata ze str. 6 – 9).
Připravíme si jednoduché kostýmy a rekvizity (např. oblečení z pytloviny nebo krepového papíru, keramické nádoby, velký papír s hlaholskou abecedou zamotaný do svitku a ozdobený mašlí, knížecí a císařskou
korunu, šátky jako pláště pro panovníky, „jako“ dopis knížete Rastislava císaři se žádostí o slovansky mluvící
kněze, kříž symbolizující křesťanství. Můžeme využít předměty, které jsme vyráběli v předchozích lekcích).
Na jedné straně vytvoříme velkomoravské opevnění s Moravany (více informací o životě Moravanů viz.
téma č. 7). Jeden žák představuje postavu knížete Rastislava. Nejprve zavolá kněze mluvící latinsky. Přichází dva žáci, kteří jako hovoří cizí řečí a Slované jim nerozumí. Rastislav přemýšlí a píše list (jako). Stočí ho
do roličky a předá poslovi. Posel jede náročným terénem přes celou třídu. Dorazí ke druhé skupině, která
představuje obyvatele Cařihradu. Uprostřed sedí panovník – císař Michal. Převezme list a přemýšlí, koho
pošle. K tomuto úkolu volí bratry Konstantina a Metoděje. Konstantin se ptá, zda mají Moravané písmo
a své knihy. Při záporné odpovědi se pouští do práce a tvoří písmena (papír s hlaholicí). Bratři se balí
na cestu a jdou na Moravu. Svitek s hlaholským písmem ozdobí a nesou s úctou.
Na Moravě jim jdou lidé vstříc a radují se ze setkání. Přivítají se pozdravením, milými slovy a pohoštěním.
Žáci Moravané předají dary, které vyrobili (keramické misky…apod.), zazpívají lidové písničky. Poté předá
Konstantin Rastislavovi svitek s písmem – hlaholicí - a kříž jako symbol předání křesťanské víry.
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A 10. Téma - CESTA DO ŘÍMA, CYRILOVA SMRT
Cíl: Žáci sledují cestu Konstantina a Metoděje do Říma, kam se šli obhajovat. Vědí, že se Konstantin stal
mnichem, přijal nové jméno Cyril a Metoděj se stal biskupem. Umí je rozlišit podle typických znaků mnicha
a biskupa.
Postup:
1)

Motivace: Lektor si nachystá obrázek nebo obrázky Cyrila a Metoděje, popř. použije obrázek z titulní
strany pracovních listů (viz www.maticevelehradska.cz , www.noviny-robinson.cz). Obrázek ukáže
dětem a ptá se, zda ví, kdo je na obrázku. Podle čeho poznáme, že se jedná o Konstantina a Metoděje? Dokážete poznat, kdo z nich je Konstantin a kdo Metoděj? Slyšeli jste místo Konstantin někoho
říkat Cyril? Při následujícím čtení si všechno vysvětlíme…

2)

Lektor čte žákům text ze str. 10. Pro lepší porozumění textu se dětí zeptá, co je to klášter, kdo je to
mnich, biskup a papež. Odpovědi dětí koriguje. Zůstává na velmi jednoduché rodině (viz. spodní
část pracovního listu). Konstantin a Metoděj neměli jen přátele, ale i nepřátele, kteří jim záviděli.
Proto o nich škaredě mluvili před ostatními a žalovali na ně u papeže. Papež je zavolal do Říma, kde
sídlil, aby Konstantin s Metodějem vše vysvětlili. Bratři se vydali na dlouhou a namáhavou cestu
do Říma a obhájili se. Papež uznal, že měli pravdu.

3)

Zamyšlení se sovičkou: Papež jmenoval Metoděje biskupem, aby se staral o věřící lidi na Moravě
podobně, jako se pastýř stará o ovečky. Konstantin byl velmi nemocný. Rozhodl se, že se stane
mnichem. Viděli jste někdy mnicha? Jak vypadá? A co dělá? Mniši (řeholníci) nosí zvláštní oděv –
kutnu , žijí v klášteře, kde se modlí s ostatními mnichy. Když se někdo stává mnichem (řeholníkem
nebo řeholnicí), volí si nové jméno. Konstantin si zvolil jméno Cyril. Kdybys měl možnost vybrat
si nové jméno jako Konstantin, které by to bylo a proč?

4)

Úkol: Přečteme text u úkolu (můžeme připomenout sv. Mikuláše, který byl rovněž biskupem,
podobně jako sv. Metoděj). Pomůžeme dětem přiřadit, co ke komu patří. Metoděj – kříž, mitra,
ornát, pallium, Cyril – kutna a kniha. Nyní použijeme obraz (obrázky) z úvodu lekce. Podle toho,
co už o Konstantinu - Cyrilu a jeho bratru Metoději víme, už dokážeme odpovědět, kdo je kdo
na obrázku.

Rozšiřující možnosti:
Při této lekci narazí lektor s dětmi na obtížné téma konce lidského života. Smrt sv. Cyrila se může stát předmětem dotazů dětí, neboť v předchozích lekcích si k němu vytvořily vztah. Lektor může uvést, že nikdo
z lidí nežije na zemi navždy, a právě proto je důležité, abychom se k sobě chovali hezky a měli se rádi.
Sv. Cyrilovi se to dařilo, a když odešel z tohoto světa, lidé na něj nepřestali myslet. Křesťané věří, že Cyril dál
myslí na všechny lidi. Spojení mezi Cyrilem a Metodějem i dalšími lidmi tedy smrt nemohla
přerušit, vždyť i my teď na něj myslíme. (Uvedená slova se odvolávají na myšlenku zakomponovanou do mozaiky při hrobu kardinála Špidlíka na Velehradě: „ Věčnost vytvářejí vztahy, které nekončí.“)
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A 11. Téma – ŘEZENSKÝ SOUD
Cíl: Žáci se seznamují s Metodějovou náročnou životní etapou - nespravedlivým odsouzením a uvězněním. Jsou motivováni k přemýšlení o tom, jak mohou konkrétně přispět k budování pěkných vztahů
ve svém okolí.
Postup:
1)

Motivace: Žáci si prohlédnou obličeje Konstantina a Metoděje na jednotlivých listech. Upozorníme,
ať si všímají, kde mají bratři veselý obličej. Poté se zastavíme u obrázku na str. 11. Děti popisují,
kdo je na obrázku. Je to Metoděj - proč se tentokrát asi neusmívá? Více nám vysvětlí následující
čtení…

2)

Lektor čte žákům text ze str. 11.

3)

Úkol: Lektor se dětí zeptá, co na obrázku znamenají čáry přes Metodějův obličej a co mohou zna menat oba klíče (jeden je zamykací, druhý odemykací). I když byl pak Metoděj na svobodě, zapomněl, jak to vypadá, když se někdo směje. Děti ho to mohou naučit: lektor vyzve děti, aby si vzpomněly na chvíle, kdy měly naposledy radost a hodně se smály, a pověděly svůj zážitek kamarádům.

4)

Zamyšlení se sovičkou: Lektor přečte žákům text, pokusí se s dětmi odpovědět na otázku.

Rozšiřující možnosti:
Co asi prožíval Metoděj? Papež uznal práci Konstantina a Metoděje. Svěřil Metoději veliký úkol – učinil
jej arcibiskupem, aby se staral o všechny věřící na Moravě. Metoděj se vydává na cestu zpět na Moravu,
ale bez svého bratra Konstantina - Cyrila, který v Římě zemřel. Nepřátelé ho na cestě přepadli a zavřeli
do vězení. Necháme děti pojmenovat své emoce, jak by se cítily na jeho místě (bylo mu úzko, smutno, cítil
se opuštěný...) Co ti pomůže, když jsi takto smutný(á) i ty, abys byl(a) znovu veselý(á)?
Žákům můžeme přichystat kartičky s obličeji vyjadřujícími různé emoce (každý žák dostane sadu 4 obličejů
- „smajlíků“: radostný, smutný, rozzlobený a překvapený. Při čtení úryvku necháváme za jednotlivými částmi pauzu a děti zvednutím obrázku ukazují, co asi podle nich Metoděj cítil. Obrázky se nemusí shodovat,
každý to vnímá různě, děti se tak učí pojmenovávat své pocity.
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Obrázky obličejů pro realizaci úkolu A 11
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A 12. Téma - KŘEST KNÍŽETE BOŘIVOJE
Cíl: Žáci se seznamují s pojmy křest, kníže. Získávají prvotní informaci o šíření křesťanství do Čech.
Postup:
1)

Lektor přečte žákům text na str. 12.

2)

Zamyšlení se sovičkou: Lektor přečte text, popř. jej více rozvine. Děti, které byly také pokřtěny,
mohou přinést fotografii z této události.

3)

Úkol: Na obrázku drží Metoděj v ruce mušli, ze které by měla stékat voda na hlavu knížete Bořivoje. Žáci vodu dokreslí.

Rozšiřující možnosti:
Kníže Bořivoj pocházel z Čech. Na mapě České republiky, určené pro děti, si můžeme ukázat, kde se
nachází území Moravy a kde území Čech. Můžeme se dětí ptát, k čemu všemu můžeme ještě použít vodu,
kdy může být nebezpečná apod.
K fixaci pojmu knížete a zdůraznění odlišnosti této hodnosti od hodnosti krále lze využít výtvarnou aktivitu
malování knížecí čapky a královské koruny. Děti mohou kreslit podle připravených vzorů, nebo může být
jejich úkolem pouze vymalovat připravenou čapku a korunu jako omalovánky.
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Obrázek korunky a knížecí čapky
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A 13. Téma – METODĚJOVA SMRT A VYHNÁNÍ
Cíl: Žáci se seznamují s událostmi po návratu Metoděje na Moravu a s tím, co se dělo po jeho smrti. Získají
základní informace o tom, co je to Bible.
Postup:
1)

Lektor přečte žákům text na str. 13.

2)

Žáci jsou vedeni otázkami k zamyšlení, jak se změnila situace, když přišli Konstantin s Metodějem
na Moravu poprvé, a jaká je situace na Moravě, když se vrací Metoděj na Moravu sám a z vězení. Je
zde nový panovník – kníže Svatopluk, který Metodějovi klade nové a nové překážky. Metoděj však
vytrvale pracuje. Snaží se vyučit mnoho žáků a spolu s nimi pracuje na překladu Bible do slovanského jazyka. Bible je nejdůležitější knihou pro křesťany, je tedy velmi důležité, aby ji Moravané
mohli číst ve svém jazyce. Je to velmi obsáhlá kniha, proto trvalo mnoho let, než byla celá úplně
přeložena.

3)

Zamyšlení se sovičkou: Lektor přečte text u sovičky. Když odkvete pampeliška, vítr její semínka
odnese o kus dále, kde zakoření a vyroste nová rostlinka. Podobně to bylo i se žáky Metoděje.
Svatoplukovi vojáci je zbili a vyhnali za hranice moravské země. Tam našli nové přátele, kteří se
zajímali o křesťanství a chtěli se naučit psát a číst ve slovanském jazyce.

4)

Úkol: Žáci dokreslí semínkům chmýří.

Rozšiřující možnosti:
Lektor může ukázat dětem, jak vypadá Bible. Existují rovněž Bible pro děti, které si může lektor se žáky
prolistovat, popř. pracovat s vybranými příběhy dále.
Lektor může žákům říci, že Metodějův hrob dosud nebyl nalezen a že se o to dosud mnozí lidé pokoušejí,
podobně jako Konstantin a Metoděj hledali a nalezli hrob svatého Klimenta (viz pracovní list strana 5).
Lidem, kteří hledali v zemi nejen poklady, ale také všechny stopy života lidí, kteří žili na zemi před námi, se
říká archeologové. Lektor si může s dětmi zahrát hru na archeology (hledání věcí ukrytých v učebně).
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A 14. Téma - VELEHRAD ŽIJE
Cíl: Žáci se seznamují se současným Velehradem jako nositelem odkazu sv. Cyrila a Metoděje. Získávají
informaci o tom, proč je 5. červenec státním svátkem.
Postup:
1)

Lektor přečte žákům text ze str. 14. Pro ilustraci můžeme použít obrázky současného Velehradu.

2)

Za nějaký čas od události, kdy byli Metodějovi žáci vyhnáni, nedaleko památného Veligradu (místa,
kde Konstantin - Cyril a Metoděj na Moravě žili), nechali dva panovníci – český král Přemysl Otakar I.
a jeho bratr, moravský markrabě Vladislav Jindřich, vystavět klášter a veliký kostel. Přestože byl
několikrát zničen (vpád husitů, požáry), byl vždy znovu obnoven a stal se místem, kde se lidé
scházejí, modlí a připomínají si myšlenky Konstantina a Metoděje. Protože jsou nám příkladem
pěkného života, byli prohlášeni za svaté. Podobně jako se Konstantin a Metoděj modlili
ke sv. Klimentu, modlí se lidé nyní ke sv. Konstantinu - Cyrilu a sv. Metoději. Jsou nejen našimi
národními světci, ale i ochránci (spolupatrony) Evropy.

3)

Zamyšlení se sovičkou: Na začátku prázdnin – 5. července, se koná na Velehradě velká pouť. Je to
den, kdy si připomínáme sv. Cyrila a Metoděje – dva pro naši zemi významné muže, a proto je to
i státní svátek.

4)

Úkol: Na obrázku vidíš chlapce a dívku, kteří doputovali na Velehrad. Dokresli i další návštěvníky
Velehradu.

Rozšiřující možnosti:
Lektor se zeptá žáků, jestli už někdy opékali špekáčky a seděli u ohně. Může upřesnit, že i když se může
zdát, že oheň, na který se dlouho nepřikládá dříví, už vyhasl, může znovu začít hořet, když se rozfoukají uhlíky. Tak tomu bylo i s dílem Cyrila a Metoděje. Vypadalo to, že jejich ohýnek už úplně vyhasl, a přesto se jej
daří znovu a znovu rozfoukávat (aktivita pomyslného foukání do ohně). Je také naším úkolem jej chránit,
aby nevyhasl. S dětmi je možné realizovat na závěr „cyrilometodějský táborák“.
K realizaci drobného úkolu je využita také zadní strana obálky pracovních listů. Součtem květin, ptáků
a motýlů lze získat letopočet příchodu sv. Cyrila a M
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VOLÍM SI SOFII
Pracovní listy
pro I. stupeň ZŠ
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METODIKA
Volím si Sofii - Edukativní pracovní listy s cyrilometodějskou tématikou
cílová skupina B
Cílová skupina: Základní škola, 1. stupeň (7-10 let)
Vzdělávací a výchovný cíl: Žáci se seznamují s významnými momenty životního příběhu a odkazu
sv. Cyrila a Metoděje. Rozvíjejí své znalosti a dovednosti, formují své postoje a hodnoty v porozumění tradici.
Metodický postup: Vyplňování pracovního listu samostatně i v kolektivu, diskuse nad pracovními listy
s vyučujícím.
Vazba na RVP: V rámci vzdělávacích materiálů je skrze četbu poutavého životního příběhu Cyrila
a Metoděje a navazující otázky a úkoly rozvíjena čtenářská gramotnost. Dále se zvyšuje ITC gramotnost
při získávání informací přes internetové zdroje, občansko-sociální gramotnost prostřednictvím
návaznosti na vzdělávací oblasti RVP pro ZŠ a Gymnázia: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (Dějepis,
Výchova k občanství), Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura, Informační
a komunikační technologie.
Propojení s průřezovými tématy: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana,
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova.
Rozvoj klíčových kompetencí: K učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
Vysvětlivky:
		
		
– kreslicí nebo psací úkol

		
		
– věta k zamyšlení, rozhovoru
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B 1.Téma – DĚTSTVÍ
Cíl: Žák se seznamuje s dětstvím sv. Cyrila a Metoděje, s podmínkami, ve kterých vyrůstali, co je ovlivnilo.
Postup:
1)

Žáci si přečtou texty charakterizující postavy Cyrila a Metoděje. (Možno ve dvojicích, popř. skupinkách, kdy se jedna strana soustředí vždy na jednoho z bratří. Získané informace si sdělí.)

2)

Na základě informací z textu žáci dotvoří obrázek s postavami bratří. Po dokončení budou mít
možnost srovnání.

3)

Žák doplní do mapy uprostřed sešitu místo Soluň, kde se oba bratři narodili. Žáci tak mají možnost
získat i informaci, kde oba bratři žili - v místě dnešního Řecka, v přístavu, v druhém největším městě
říše.

4)

Na základě vyznačení města Soluň v mapě žák poznává, v jakém státě se toto místo nachází dnes.

Rozšiřující možnosti:
Lze zařadit také prezentaci zobrazení sv. Cyrila a Metoděje – tedy jak se s tímto úkolem například vypořádali profesionální výtvarníci.
Úkolem žáků může být rozlišování bratří. Je třeba mít ovšem na paměti, že mnohé informace o těchto
postavách žáci získají teprve v dalších lekcích. Můžeme se tedy zaměřit na určování, která z postav vypadá
starší, a znázorňuje tedy Metoděje. Kniha v rukou sv. Konstantina zase může být chápána jako v textu
zmíněný poukaz na jeho vzdělanost.
Ve výtvarné výchově lze s žáky zkusit vytvořit vlastní autoportrét, popřípadě portrét některého ze spolužáků. Úkolem žáků bude zaměřit se na něco pro zobrazovanou postavu charakteristického, ať už se to bude
týkat oblečení, nebo postavy, obličeje.
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B 2. Téma - KONSTANTINOVO VELKÉ NADÁNÍ
Cíl: Žák se seznamuje s životní volbu povolání mladého Konstantina a ocitá se v podobné situaci volby,
rozvíjí a profiluje svoji hodnotovou orientaci.
Postup:
1)

Žáci si nejprve přečtou příběh o Konstantinově snu.

2)

Žáci podle důležitosti hodnotí jednotlivé lidské vlastnosti personifikované v ženských postavách.
Následně si sdělí výsledky své volby (postačí, když každý sdělí tři nejvýše hodnocené postavy).
Lektor žáky vyzve, aby svoji volbu zdůvodnili.

3)

Lektor podává žákům doplňující informace o vzdělávání Konstantina a Metoděje.

4)

Žáci doplní do mapy, kde se nachází město Konstantinopol, kde oba bratři studovali.

5)

Žáci vedou diskuzi na téma moudrost, vzdělání pomocí otázek v posledním úkolu.

Rozšiřující možnosti :
Pokuste se zdramatizovat popsanou scénu z úvodního textu. (Postavy: Konstantin, císař, matka, postavy
dívek, mezi nimiž nechybí Sofie.) Úkol umožní hlubší prožití tématu volby. Ztvárňování pozitivních lidských
vlastností může být pro žáky velmi poutavé. Tam, kde je obtížné vystihnout vlastnost gesty a pohyby, je
možné si pomoci nápisem. Aktivita se může zcela obejít bez kostýmů, resp. forma by neměla zastínit obsah.
Literárně zpracované vyprávění o Konstantinově volbě lze žákům přečíst z knihy Slyšte slovo a zpívejte
píseň, str. 21-24.
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B 3. Téma - SPOR O OBRAZY
Cíl: Žák se seznamuje s východním uměním, jmenovitě s ikonami a učí se soustředěně pozorovat a srovnávat.
Postup:
1)

Žáci si nejprve přečtou příběh o ničení obrazů.

Doplňující informace pro lektora:
Konstantin byl vysvěcen na kněze a jmenován bibliotékářem u chrámu sv. Sofie. Tajně odešel do kláštera,
kde byl po určité době vypátrán a bylo dohodnuto, že se vrátí a bude učitelem filosofie. Císař ho chtěl
mít blízko dvora k různým úkolům. Prvním z nich byla disputace o ctění obrazů. Patriarcha Jan vystoupil
s učením, že je třeba vymýtit obrazy svatých, protože jsou to vlastně modly. Skutečně také došlo k ničení obrazů. Situaci měl vyřešit svolaný sněm. Za oponenta patriarchy Jana byl stanoven Konstantin,
který prokázal svou argumentační dovednost, znalost problému a laskavý humor. Názor Konstantina
je vysvětlením celého problému „ctění obrazů“: Obraz či socha jako předmět nemohou a nesmějí být
objektem náboženské úcty. Mohou však zpodobením, a tím i přiblížením světců, usnadnit úctu a modlitbu
k nim. (Je tedy rozdíl mezi obrazem svatého a svatým obrazem.) Tato problematika je pro žáky příliš složitá,
a lekce se proto zaměřuje na vnímání ikon, výtvarného umění. Lektor však může žákům ozřejmit, že obrazy byly pro lidi v té době důležité mimo jiné také proto, že mnozí z nich neuměli číst. Obrazy a malby jim
proto mohly pomoci dozvědět se to nejdůležitější, podobně jako nás ve škole obrázek šipky a panáčka na
schodech informuje o tom, kudy se dostat ven, kdyby začalo hořet.
2)

Žáci si prohlíží obrázek a lektor je vyzve, aby nahlas říkali, co vidí, tak, aby postupně nezůstaly stranou ani detaily.

3)

Následně se lektor žáků ptá, zda se jim obraz líbí a proč si myslí, že umělec nenamaloval
postavu tak, jak vypadá ve skutečnosti: Myslíte si, že to neuměl? Co chtěl zdůraznit? Debata může
vést od prvotního odmítnutí k většímu porozumění. Objevit na první pohled skryté věci je cestou
k pochopení nejen východního umění, ale umění vůbec.

Rozšiřující možnosti:
Pedagog dále může vést s žáky dialog na téma: „Krása je vidět jedno v druhém“. Napadá vás, kde všude,
tato slova platí? (Moje babička je pro mě krásná, i když má vrásky. Vím totiž, že mě má ráda. Takto hodnotí portrét matky umělce Albrechta Dürera v knize Příběh umění , E. H. Gombrich, str. 16: „Jeho pravdivá
studie ustaraného stáří v nás může vyvolat šok, budeme-li však proti tomuto prvotnímu odporu bojovat,
budeme bohatě odměněni, protože Dürerova kresba je díky své nesmírné upřímnosti velkým uměleckým
dílem.“) Lektor může při lekci použít obrázky dalších ikon, popřípadě jiných uměleckých děl, která se
a) realitě vzdalují
b) realitě blíží.
V knize Slyšte slovo a zpívejte píseň jsou na straně 41 a 165 dvě ilustrace, na kterých jsou použity podobné barvy, a přesto jsou obrázky zcela jiné. Žáci mohou rozlišit, že na jednom obrázku je zachyceno ničení obrazů.
Na druhém je naopak znázorněno, jak moudrý král přeje rozkvětu umění. Král (Karel IV.) drží v ruce model
kostela, který chce postavit a za ním je zeď krásně vyzdobeného prostoru (Kaple sv. kříže na hradě Karlštejně).
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B 4. Téma – CESTA DO BAGDÁDU

Cíl: Žák je informován o dalších významných světových náboženstvích, o významu tolerance a upevňuje si
vědomí, že konflikt je třeba řešit dialogem.
Postup:
1)

Žáci si přečtou pojednání o misi Konstantina do Bagdádu.

Doplňující informace pro lektora:
Konstantin se po disputaci o ctění obrazů ještě vícekrát stal diplomatickým vyslancem byzantského císaře. Prvá mise byla do Bagdádu. V jejím počátku se vypráví historka o tom, že Saracéni na dveře křesťanů
namalovali čerty a posměšně se ptali vyslance, co to znamená. Odpověděl, že jsou to čerti a že určitě v těch
domech žijí křesťané, k nimž čerti nemohou vstoupit a zůstanou přede dveřmi. U ostatních však jsou s nimi
uvnitř. (Již věcné a odborné disputace se týkaly otázky trojjedinosti Boha.)
2)

Následně se žáci věnují rozboru textu na základě položené otázky. Vyprávění staví muslimy
do špatného světla. Je úkolem lektora, aby v souladu s úkoly v pracovním listě navázal na výchozí
text tak, aby další poznávání uvedených náboženství bylo nestranné, směřující k porozumění. Může
doplnit, že ne všichni muslimové jednali takto nepěkně. Mnoho z nich bylo velmi vzdělaných
a mnoho jsme se toho od nich naučili.

3)

Pedagog uvede následující aktivitu: „V textu jsme slyšeli o dvou náboženstvích, která vyznávají
jediného Boha. K nim lze přičíst také židovství. V pracovních listech nám je připomínají tři typické
stavby a symboly.“ Dále žáci plní úkoly dle zadání v listu. Není účelem zahltit žáky množstvím
nových pojmů, nicméně je vhodné reagovat na jejich dotazy, jak se jmenují zobrazené stavby
(kostel, mešita a synagoga) a lze také pojmenovat symboly: jméno proroka Mohameda, šesticípá
hvězda a kříž. Lektor dále může sdělit, že symbolem muslimů je také půlměsíc.

4)

Při plnění posledního úkolu týkajícího se řešení sporu by lektor neměl opomenout ujasnit
si s dětmi, jak uvedeným pojmům rozumí, jakému chování odpovídají uvedená slova. V případě pojmu horlivost může vzniknout diskuse, zda tento postoj pomáhá spory řešit, či nikoliv.

Rozšiřující aktivita:
Lektor může zvážit doplnění informací o misi Konstantina: Císař připravil Konstantinu a Metodějovi
po návratu z úspěšné mise do Bagdádu slavné přivítání. Konstantin však císaři odpověděl: „Moje mise
úspěšná nebyla. Své protivníky jsem v debatě porazil, ale nestali se našimi přáteli.“
Lektor může sdělit o jednotlivých náboženstvích další, spíše dílčí, zajímavosti, například že židé i muslimové píší a čtou z našeho pohledu od konce stránky na její začátek, děti si to mohou zkusit apod.
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B 5. Téma – NALEZENÍ HROBU SVATÉHO KLIMENTA

Cíl: Žák se seznamuje s významným okamžikem v životě Konstantina a Metoděje, osobností sv. Klimenta
a termínem ostatky.
Postup:
1)

Četba nebo převyprávění úvodního textu k tématu lektorem.

2)

Lektor podá žákům základní informace o sv. Klimentovi. Neměl by opomenout vyzdvihnout to,
proč si ho Konstantin a Metoděj vážili, aby bylo možné navázat na vyprávění následujícími úkoly.

Doplňující informace pro lektora:
Sv. Kliment byl třetím nástupcem sv. Petra, osobně znal některé apoštoly a od nich přijal celou Kristovu
nauku, jejíž podstatou je láska. Podobně jako sv. Pavel napsal list Korintským. Jeho list se četl při bohoslužbách, jak dosvědčuje Eusébius, ještě 70 let po jeho mučednické smrti. S hlásáním evangelia nepolevil ani ve vyhnanství a při těžké práci v mramorových dolech. Zemřel proto připoután
ke kotvě v Černém moři.
3)

Následně děti plní úkol spojený s obrázkem. Lektor s nimi vede diskuzi o tom, co znamenají méně
známé pojmy – kotva, odliv a ostatky. Lze předpokládat, že žáci s pojmem ostatky spojí kosti. Lektor doplní jejich zjištění o další informace: jako ostatky jsou nazývány tělesné pozůstatky křesťanů,
které měli věřící ve zvláštní úctě. Mohly to být také šaty.

4)

Žáci přemýšlí nad tím, kdo je pro ně životním vzorem a svoji volbu promítnou do rámečku
v podobě textu nebo obrázku.

5)

Žáci s pedagogem pracují s mapou, ve které vyznačí, kde se nachází poloostrov Krym v Černém
moři.

Rozšiřující možnosti:
Lektor může žákům sdělit: Konstantin a Metoděj postupovali při hledání hrobu sv. Klimenta jako archeologové. Víte, čím se archeologové zabývají? (Lze také zařadit hru na hledání „pokladu“.)
Lektor se dále žáků může zeptat, zda znají nějaké významné archeologické místo.
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B 6. Téma – POSELSTVÍ KNÍŽETE RASTISLAVA A CÍSAŘOVA ODPOVĚĎ
Cíl: Žáci se seznámí se způsobem psaní dopisů, s jejich náležitostmi.
Postup:
1)

Žáci si přečtou úvodní text, nebo jim pedagog převypráví úvodní část pracovního listu.

Doplňující informace pro pedagoga:
Po krátké době klidu byli Konstantin a Metoděj pověřeni císařem Michalem III. další misí. Šlo o císařovo
rozhodnutí vyhovět žádosti velkomoravského knížete Rastislava. Ten žádal o kněze znalé slovanského
jazyka pro svou zem, aby posílil svoji zemi proti franskému vlivu. Jeho žádost zřetelně sledovala dvojí cíl.
Jedním byla snaha o zpřístupnění křesťanství prostým obyvatelům. Dosud totiž křesťanské nauce rozuměla pouze nejvyšší dvorská vrstva. Druhým, možná v zájmu Rastislavově i hlavním cílem, byla snaha zamezit
německému vlivu. Bylo jasné, že půjde o misi obtížnou.
2)

Pedagog vysvětlí žákům náležitosti psaní dopisů - z jakých částí se dopis skládá obecně.

3)

Na základě úvodní části a vysvětlení náležitostí psaní dopisů žák samostatně vypracuje úkol - dopis
knížete Rastislava adresovaný císaři v Byzantské říši.

Rozšiřující úkol:
Kníže Rastislav vyhlašuje konkurz (výběrové řízení) na tvůrce písma pro obyvatele Velké Moravy. Žáci vypíší
požadavky pro uchazeče konkurzu, který proběhne v dubnu v roce 862.
Úkol je určen pro menší skupiny žáků. Vypracované požadavky v jednotlivých skupinách jsou pak konzultovány společně s pedagogem.
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B 7. Téma - ŽIVOT NA VELKÉ MORAVĚ
Cíl: Žáci si vytváří představu o životě na Velké Moravě v 9. století
Postup:
1)

Žáci si přečtou úvodní text, nebo jim pedagog převypráví úvodní část pracovního listu.

2)

Aby mohli žáci úkol s úspěchem splnit a aktivita nebyla jen předmětem kreativní zábavy
(i když i ta je zde vítána), lektor nejprve žákům zajistí dostatečné výchozí informace, a to formou
vyprávění, komentáře protější stránky v pracovním listě či zajištěním dalšího, zejména obrazového
materiálu. U délky zájezdu a způsobu dopravy nám půjde o obecné uvědomění si cestovních obtíží
bez dnešních dopravních prostředků, než o přesné stanovení, „kolik dnů je to pěšky tam a zpět“.
U ceny zájezdu lze žáky nasměrovat i k uvažování o platbě v „naturáliích“. Čas odjezdu můžeme
žákům pomoci stanovit tak, aby se do podzimu vrátili, a nemuseli tak na Velké Moravě setrvat
po celou zimu, kdy nebyly vhodné podmínky k cestování.

Doplňující informace pro pedagoga:
O životě obyvatel Velké Moravy si mohou žáci učinit velmi dobrou představu při návštěvě Archeoskanzenu
v Modré. Archeologické nálezy z dob Velké Moravy jasně dokazují velkou zručnost, řemeslnou a uměleckou vyspělost. Bohužel jsou to jen archeologické vykopávky, které nám přibližují dávný život Moravanů.
Na hrnčířském kruhu vyráběli keramiku (na obr. keramická pec), kterou zdobili, na tkalcovských stavech
tkali plátno, které se mimo jiné používalo jako platidlo (k placení se používalo i železo a kůže). Plátno,
kůže a lýko využívali na oděv a obuv. Zručně ovládali řemesla jako například bednářství, tesařství, sklářství,
kovářství, šperkařství a zlatnictví. Podle některých historiků prý uměli postavit už i větrný mlýn!
V pecích, jež dosahovaly teploty až 1400°C, vyráběli suroviny pro nástroje ze železa a bronzu: dýky, nože,
sekery, hroty, kopí, klíče, zámky, nástroje na obělávání půdy, srpy, ocilky na rozdělávání ohně, přezky,
ostruhy. Řemeslo, ve kterém Moravané dosáhli mistrovství, bylo zlatnictví a šperkařství.
Moravané dokonale zvládli systém trojpolního hospodářství. K obdělávání půdy používali pluh, později
radlici. Když se jim nedostávalo půdy, vymýtili část lesa. Pěstovali ječmen, žito, pšenici, proso, ale také len,
konopí, mák, řepku a luštěniny. Zakládali vinice a sady. Dále pěstovali okurky, slívy, broskve, švestky, jablka
a hrušky. Chovali např. kozy, ovce, vepře. Byli i dobrými včelaři. Vařili si různé kaše, pekli chléb, vyráběli sýr
a medovinu, opékali maso, zkrátka využívali vše, co úrodná zem skýtala.
Většina obyvatel Velké Moravy žila ve vesnicích, zámožnější velmoži v opevněných dvorcích a ti nejvýznamnější a nejbohatší šlechtici obývali se svou družinou a svými poddanými hradiště, která byla budována na přírodně chráněných místech. Byla velmi dobře opevněna příkopem a hradbami a v době válek
skýtala útočiště i ostatnímu obyvatelstvu. Raná forma slovanských opevnění je známa dávno před vznikem
Velké Moravy. Staří Slované využívali ke stavbě výhradně dřevo, z něhož stavěli palisády i domy uvnitř
hradišť. V době Velké Moravy nahradila dřevěnou „hradbu“ silná hradba z kamene a malty.
Rozšiřující možnosti:
K prezentaci reálií Velké Moravy lze využít obrazovou přílohu z knihy: PIŤHA, P., Příprava oslav 1150. výročí
slovanské misie na velkou Moravu.
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B 8. Téma – SLOVANSKÉ PÍSMO A PŘEKLAD EVANGELIA
Cíl: Žáci se seznamují s okolnostmi vzniku a charakterem slovanského písma.
Postup:
1)

Žáci si přečtou úvodní text, nebo jim pedagog převypráví úvodní část pracovního listu.

Doplňující informace pro pedagoga:
Podle legendy Konstantin prohlásil, že pokud Slované nemají písmo, nemůže misi na Velkou Moravu
přijmout, neboť bez znalosti písma je mise neproveditelná. Písmo bylo považováno za zvláštní dar Boží,
který nemůže nikdo sám od sebe stvořit. Vyzvali jej tedy, aby se za tento dar modlil. Podařilo se mu pak
vytvořit písmo nazvané glagolice. (Cyrilice je později vytvořené písmo nazvané takto k poctě sv. Konstantina-Cyrila.)
2)

Podle vzoru hlaholského písma žáci přeloží část veršované předmluvy Proglasu do českého jazyka
– „Nahé jsou národy bez knih“.

3)

Pedagog vysvětlí žákům, co je to Proglas, evangelium.

Doplňující informace pro pedagoga:
Proglas je veršovaný předzpěv vzniklý v 9. století k překladu evangelií do staroslověnštiny, jehož autorem
je Konstantin. Jeho délka je 110 veršů (111. verš je Amen). Je psán dvanáctislabičným veršem. V předmluvě
je chválen slovanský překlad a současně je zde zdůrazňováno právo člověka na bohoslužby v mateřském
jazyce. Evangelia (evangelium = doslova radostná zvěst) obsahují vyprávění o životě a učení Ježíše Krista,
který je pro křesťany vzorem. Jsou celkem čtyři knihy evangelií. Cyril a Metoděj překládali text evagelií
z řeckého znění.
4)

Žáci vytvoří svůj podpis hlaholským písmem. Lektor žáky upozorní, že hlaholským znakům
neodpovídají všechna dnes používaná písmena. Některá jsou zde navíc a jiná chybí. Poradí jim,
že písmeno H lze vyjádřit znakem pro naše G. Chybí zde rovněž diakritika. V problematických případech jim pomůže nalézt náhradní řešení. Aktivita má za cíl spíše seznámit se blíže s celkovým
charakterem písma a je výrazně výtvarného charakteru, neboť písmo nepostrádá svůj půvab.
Není tedy třeba „lpět na liteře“. V závěru aktivity se může lektor žáků zeptat, zda se jim písmo líbí.
Ověří si, že psát jím bylo pracné, čímž lze vysvětlit vznik zmiňované cyrilice sledující zjednodušení
písma.

5)

S vyluštěnou větou z Proglasu žáci dále pracují. V duchu myšlenky zaplňují stránky knihy názvy
knih, které mají rádi. Může zde vzniknout humorná situace, že člověk symbolizující náš národ
je „oblečen“ do titulů jako Ferda mravenec či Harry Potter. Lektor vyzve žáky, aby sdělili ostatním
spolužákům názvy svých oblíbených knih. Ocení jejich práci a shrne, že s tím, jak člověk roste,
pořizuje si nové šaty. Podobně se s růstem člověka mění také to, co čte.

6)

V rámci poslední aktivity přemýšlí žáci nad přednostmi tištěné knihy a internetu.

Rozšiřující možnosti:
Literárně zpracované téma vzniku slovanského písma lze nalézt a žákům přečíst z knihy Slyšte slovo
a zpívejte píseň, str. 60-61 a 64-66.
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B 9. Téma – UVÍTÁNÍ NA MORAVĚ A PRVÉ KROKY PRÁCE
Cíl: Žák se seznamuje s příchodem soluňských bratří na Velkou Moravu a uvědomuje si důležitost jejich
spolupráce s žáky.
Postup:
1)

Lektor před zahájením četby textu uvede žáky do tématu: Konstantin a Metoděj se na Moravu
vypravili šířit obrazně řečeno světlo poznání. Představte si, že bych teď měl v ruce svíčku s plamenem a chtěl bych, aby bylo v temné místnosti plno světla. Mnohem lépe by se mně to podařilo,
pokud byste i vy měli v ruce svíce a s tímto úkolem mně pomohli. Proto bylo pro Konstantina
a Metoděje důležité mít pro věc zapálené žáky. Následuje četba výchozího textu. (Ještě většího
efektu by bylo možné dosáhnout praktickou realizací popisovaného šíření světla pomocí svíček,
a to mimo učebnu.)

2)

Pedagog vysvětlí význam přínosu učení Konstantina a Metoděje i z hlediska etického - které
etické hodnoty během vývoje křesťanství přineslo. Může žákům sdělit, že teď je on v roli učitele jako
Konstantin a Metoděj, a je to proto, aby se i oni mohli jednou stát učiteli, ať už přímo ve škole, nebo
v zaměstnání či doma.

3)

Žáci dokreslí k postavám Konstantina a Metoděje jejich žáky a nezbytné vyučovací pomůcky,
zakroužkují předměty, které tehdy mohli vyučovat, rozluští nápis, kdy mohli věrozvěstové doputo
vat na Moravu. Mnemotechnická pomůcka může žákům pomoci si letopočet celoživotně zapama
tovat.

4)

Žáci označí v mapě hlavní sídlo Velké Moravy – Veligrad, místo, kde pravděpodobně věrozvěstové
na Velké Moravě působili.

Doplňující informace pro pedagogy:
Historické prameny nás přesně neinformují o politickém a správním centru Velké Moravy. Pozdější tradice
je spojuje s velkomoravským Veligradem (nynější Staré Město u Uherského Hradiště), podle nějž získal své
jméno nynější Velehrad založený až v roce 1205 jako cisterciácký klášter. Význam a historickou skutečnost
existence Veligradu doložily bohaté archeologické nálezy. Archeologové ovšem objevili i další významná
velkomoravská sídla (například Mikulčice nebo Bojná na Slovensku).
Rozšiřující úkol:
Navštivte horu sv. Klimenta u Osvětiman (Zlínský kraj), nebo o tomto místě zjistěte základní informace
na internetu. Jak mohlo vypadat přivítání Konstantina a Metoděje na Velké Moravě, se mohou žáci dozvědět četbou textu z knihy Slyšte slovo a zpívejte píseň, s. 79-80. Příchod sv. Konstantina a Metoděje k našim
předkům lze rovněž dramaticky ztvárnit.
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B 10. Téma – SPORY O SLOVANSKÝ JAZYK
Cíl: Žáci se seznamují s právem národů mluvit a vzdělávat se ve vlastním jazyce. Rozvíjí své výtvarné
dovednosti a poznají některé z evropských vlajek.
Postup:
1)

Žáci si přečtou pojednání o sporech o slovanský jazyk mezi franskými kněžími a Konstantinem
a Metodějem.

2)

Pedagog žákům sdělí, že ve sporech často nemá úplnou pravdu pouze jedna strana. Konstantin
s Metodějem hájili právo vzdělávat se v mateřském jazyce. Vyzve je, aby si představili, že by se vše
ve škole učili jen anglicky a aby jmenovali některá krásná česká slova, o které bychom mohli přijít.
Odpůrci Konstantina a Metoděje zase chtěli, aby se lidé vzdělávali jen jedním jazykem. Tehdy to
byla latina. I to má své výhody. V závěru zamyšlení povzbudí žáky k péči o náš krásný jazyk a současně vzdělávání se v cizích jazycích.

3)

Žáci vybarví oblečení postav barvami vlajek evropských států, které jsou uvedeny v nabídce
pracovního listu a vyhledají vlajky k příslušným státům, například s využitím internetových stránek.
Při vybarvování může pedagog žákům doporučit, aby se nesoustředili pouze na přemalování
vlajky na tričko. Jak by například vypadaly italské podkolenky?

4)

Žáci s pomocí pedagoga označí v mapě Benátky a Řím.

Rozšiřující možnosti:
Lektor žáky vyzve, aby nahlas říkali česká slova, která se jim nejvíc líbí. Ta zapisuje na tabuli. Každý sdělí
(nominuje) jedno slovo. Hlasováním pak volí nejkrásnější české slovo.
Lektor se žáků ptá, jestli znají jazyky, které se tomu našemu podobají. Následně shrne, že nejpodobnějším
jazykem je slovenština. Upozorní žáky, že pro Slováky jsou sv. Cyril a Metoděj stejně důležité postavy jako
pro Čechy. Následně může žákům přečíst kousek slovenského textu a zeptat se jich, jak se jim slovenština
líbí.
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B 11. Téma - OBHÁJENÍ SLOVANSKÉ BOHOSLUŹBY A CYRILOVA SMRT
Cíl: Žáci si upevňují své vědomosti o sv. Cyrilu a Metoději. Fixují si změnu Konstantinova jména.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text. Následně si v rámci odpovědí na otázky kladené lektorem doplní
či upevní některé vědomosti (kdo je to arcibiskup, papež, co jsou ostatky, klášter).

2)

Aktivita spojování nápisů s postavami je příležitostí k zopakování hlavních informací o sv. Cyrilu
a Metoději. Lektor může žáky vyzvat, aby k postavám doplnili v heslech ještě další informace,
které si o Cyrilu a Metoději zapamatovali. Pedagog tak může stručně zopakovat jednotlivé důležité
životní události těchto světců.

3)

Žáci se pokusí sami vytvořit text k náhrobku svatého Cyrila, který byl pohřben v Římě v bazilice
sv. Klimenta v roce 869 a následně konzultovat s pedagogem. Pedagog se snaží přiblížit, jakým
způsobem se mohou popisovat náhrobky našich blízkých zemřelých.

Rozšiřující možnosti:
Lektor může žákům vysvětlit, že sv. Konstantin žil v závěru svého života jako mnich v klášteře. Se způsobem
jejich života humorným způsobem seznamuje píseň s textem J. Svěráka z pohádky Lotrando a Zubejda
s názvem Mniši jsou tiší. Je možné žákům píseň pustit.
Se životem mnichů seznamuje zábavnou formou e-learningový kurz Monasterium: http://monasterium.
historickededictvi.com/.
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B 12. Téma - RASTISLAV A SVATOPLUK
Cíl: Žáci se na příkladu jednání knížete Svatopluka učí lépe porozumět textu a dále s ním pracovat.
Postup:
1)

Žáci si přečtou úvodní text, nebo jim pedagog převypráví úvodní část pracovního listu.

Doplňující informace pro pedagoga:
Metoděj po smrti bratra pokračoval v práci, i když se stávala stále obtížnější a byl bez podpory Konstatina.
Vracel se sice z Říma ve všem vítězný, protože byla povolena nejen slovanská bohoslužba, nýbrž byl také
jmenován arcibiskupem pro Moravu a Panonii, ale franští biskupové pod patronací východofranského císaře Ludvíka Němce všechna tato rozhodnutí ignorovali a Metoděje dali zatknout. Uvěznili ho ve švábském
klášteře Ellvangen a drželi ho tam v krutém a nedůstojném vězení více než dva a půl roku. Jeho situace
byla tím horší, že došlo ke změnám na Moravě. Ambiciózní synovec Rastislavův, tehdy kníže nitranský,
Svatopluk, se opřel o pomoc z Franské říše, zajal a dal oslepit Rastislava a dosedl na trůn. Svatopluk dovedl
čelit přímému politicko-vojenskému tlaku říše, ale v otázkách náboženských ustupoval biskupům latinského obřadu.
2)

Žáci jsou pedagogem vedeni k zamyšlení nad životem knížete Svatopluka a své poznatky zapisují
do pracovního listu, kde třídí jednotlivé činy knížete. Uvědomují si, že ne všechny jeho činy byly
jen negativní či pozitivní.

Rozšiřující úkol:
Lektor může žáky rozdělit do několika skupin. Úkolem každé skupiny bude vymyslet pokračování příběhu o životě Svatopluka. Opět může zdůraznit, že některé jeho činy nebyly buď zcela pozitivní nebo zcela
negativní. Jde spíše o rozvoj imaginace žáků a jejich vyjadřovacích schopností než o zvládnutí historické
látky. Zadání úkolu může lektor provést pomocí nedokončené věty, na kterou mají žáci navázat: Jednou,
když jel Svatopluk na koni...
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B 13. Téma – DALŠÍ OSUDY SV. METODĚJE A JEHO MORAVSKÉHO DÍLA
Cíl: Žáci se seznamují s literárním žánrem legendy a procvičují se v porozumění a interpretaci textu. Dále
se seznamují s původním významem slova křest.
Postup:
1)

Žáci si přečtou úvodní text, nebo jim pedagog převypráví úvodní část pracovního listu.

2)

Úkol překladu textu z Dalimilovy kroniky staví žáky před úkol, jaký měli sv. Cyril a Metoděj: porozumět výchozímu jazyku a tlumočit jej srozumitelně. Lektor v tom má být žákům nápomocen. Výraz
„kněže“ se zde nevztahuje ke slovu kněz, nýbrž kníže (i když spolu pojmy kněz a kníže původně
velmi úzce souvisely, neboť obě funkce zastávala jedna osoba). Celý text by bylo možné přeložit
například takto: Seď se psy, to je tvé právo, ne kníže, ale nemoudrá krávo, že nedbáš na svého tvůrce
a jako boha uctíváš ušatého výra. Úkolem žáka je pokusit se přeložit tento text psaný v Dalimilově
kronice a přemýšlet o jeho významu. K úkolu je přidána otázka: „Co znamená pozvat někoho
ke stolu?“ Žáci mohou diskutovat na toto téma, co si pod touto větou představují.

3)

Lektor následně žákům sdělí, že vše nakonec dobře dopadlo. Bořivoj s ostatními zasedl
u stolu, protože se rozhodl přijmout křest. Představa usazení významného státníka sousední země
na podlaze je z dnešního hlediska skandální a nepředstavitelná. Při objasňování příběhu může
lektor použít příměru k druhům ovoce. Jsou druhy plodů, u kterých se vyhazuje jádro a jí se jeho
obal – dužina, jako třeba třešeň. U jiného ovoce se ale naopak vyhazuje slupka a jí se to, co je
ukryto a chráněno uvnitř. Žáci mohou jmenovat příklady takových plodů. Lektor jejich odpovědi
shrne konstatováním, že legendární vyprávění je právě takovým plodem, u kterého je důležité to,
co je uvnitř. Následně vyzve žáky, aby přemýšleli, co vše může znamenat, když někoho pozveme
ke stolu. Koho zveme ke stolu k nám domů, koho jen do restaurace, koho bychom na oběd nikdy
nepozvali apod. Odpovědi žáků zapsané v pracovním listě shrne sdělením, že když Bořivoj přijal
křest a mohl pak zasednout s ostatními ke stolu, zajistil tak pro sebe i všechny lidi, kterým vládl,
možnost mnohem většího poznání a svobody.

4)

Lektor se žáků zeptá, zda už někdy dříve slyšeli slovo křest a zda vědí, co znamená. Odpovědi žáků
následně doplní.

Doplňující informace pro pedagogy:
Křest je obřad obmytí vodou, užívaný v některých náboženstvích – určitých historických skupinách židovství a především křesťanství.
V křesťanství je křest jednou ze svátostí a představuje očištění od hříchů a sjednocení věřícího s Kristem
v jeho smrti a vzkříšení. Počátky křesťanské praxe křtít sahají k osobě Jana Křtitele, který podle Nového
zákona pokřtil Ježíše v řece Jordánu. Křesťané křtí v závislosti na tradici pokropením, politím nebo plným
ponořením do vody.
Rozšiřující možnosti:
Celé vyprávění o hostině na dvoře krále Svatopluka je srozumitelně převyprávěno v knize Slyšte slovo
a zpívejte píseň na stranách 138-141.

40

B 14. Téma - DÍLO ŽIJE
Cíl: Žáci objevují čtyři pojmy jako podstatu cyrilometodějského odkazu a vnímají Velehrad jeho symbolického strážce a nositele.
Postup:
1)

Žáci si přečtou úvodní text, nebo jim pedagog převypráví úvodní část pracovního listu s tématikou
cyrilometodějského odkazu.

2)

Skrze uvedenou myšlenku a zadání úkolu jsou žáci motivováni ke hledání jmen klíčů od pokladu.
Úkol ve čtyřech heslech bilancuje podstatu cyrilometodějského odkazu. Jako vyhodnocení
a ověření úkolu lze přečíst epilog z knihy Slyšte slovo a zpívejte píseň, s. 195, který se stal inspirací
pro jeho tvorbu.

Doplňující informace pro lektora:
„Na Velehradě střežíme jeden poklad, ke kterému jsou čtyři těžké klíče. Prvým je jazyk, kterým mluvíme,
čteme a píšeme. Je v něm bohatství moudrosti našeho národa. Není tam všechna moudrost světa, ale je jí
tam dost. Druhým je zákon, řád věcí, který je pro všechny stejně platný. Třetím je úcta ke každému člověku,
k jeho práci, ke každému kousku stvoření. Čtvrtým je láska, citlivý obětavý zájem o druhé. Těmi klíči je
možné otevřít spokojený život. Jsou to prastaré klíče a z ruky do ruky si je předáváme. Přijměte je a dávejte
na ně dobrý pozor. Kdyby se ztratily, čím bychom otvírali zámky k životu? Až jimi otevřete své životy
a poznáte, jakou mají cenu, vložte je do ruky těm, kteří přijdou po Vás.“ P. Piťha
Rozšiřující možnosti:
Lektor může žákům prostřednictvím obrázků a vyprávění přiblížit Velehrad. (Velehradskou baziliku si
mohou žáci vybarvit na zadní straně obálky. Je možné využít obrazové přílohy knihy Příprava oslav 1150.
výročí slovanské misie na Velkou Moravu. Lze rovněž s žáky realizovat výlet na toto poutní místo.)
K událostem po Metodějově smrti může lektor použít příměr, se kterým pracujeme v pracovních listech
pro předškolní děti: Jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Když byli Metodějovi žáci vyhnáni z Moravy,
připomínalo to fouknutí do semínek odkvetlé pampelišky. Žáci se rozprchli do mnoha míst, kde žili Slované
a zde mohlo přinášet dílo započaté Cyrilem a Metodějem další ovoce.
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VOLÍM SI SOFII
Pracovní listy
pro II. stupeň ZŠ
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METODIKA
Volím si Sofii - Edukativní pracovní listy s cyrilometodějskou tématikou
cílová skupina C
Cílová skupina: Základní škola, II. stupeň (11-15 let)
Vzdělávací a výchovný cíl: Žáci se seznamují s významnými momenty životního příběhu a odkazu
sv. Cyrila a Metoděje a nacházejí inspiraci k formování svého života. Jsou vedeni k všestranné otevřené
komunikaci, spolupráci a respektu. Jsou motivováni k celoživotnímu vzdělávání a převzetí zodpovědnosti
za mnohostranný rozvoj kulturního dědictví na základě uvědomění si jeho kořenů.
Metodický postup: Motivace, četba výchozího textu, realizace tvůrčích úkolů a hledání odpovědí na otázky (samostatně i ve skupinách), společná reflexe.
Návaznost na vzdělávací oblasti RVP pro ZŠ a Gymnázia: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost
(Dějepis, Výchova k občanství), Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění a kultura
Propojení s průřezovými tématy: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova.
Rozvoj klíčových kompetencí: K učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
Vysvětlivky:
		

– kreslicí nebo psací úkol

		
		
– věta k zamyšlení, rozhovoru

		

– úkol zaznačit do mapy
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C 1. Téma - MÍSTA ŽIVOTA SV. KONSTANTINA
Cíl: Žák shrnuje své dosavadní znalosti o životě sv. Konstantina, klíčových okamžiků jeho života, konkretizuje představu o místech, kde všude byl a zaznamenává je do mapy. Je motivován k neformálnímu způsobu vzdělávání - poznávání nových míst.
Postup:
1)

Žáci mohou být rozděleni do dvou skupin. Jedna si prostuduje text k místům života sv. Konstantina
a druhá text k místům života sv. Metoděje. Orientaci pro následující úkol usnadní podtržení nebo
zvýraznění názvu míst v textu.

2)

Žáci zaznamenají místa života sv. Konstantina do mapy v PL. Mohou využít pomůcky v podobě
atlasu nebo internetu.

3)

Pokud pracovali žáci ve skupinách, porovnají ve dvojicích své záznamy - jeden z dvojice zaznamenával místa pobytu sv. Konstantina, druhý sv. Metoděje. Mohou si tak připomenout, které události
prožívali bratři společně a naopak.

4)

Zamyšlení: Žák vysvětlí, co podle něj říká tvrzení „Vzdělávání je spojeno s poznáváním nových
míst“. Odpoví na otázku, kam by se rád(a) podíval(a) právě z důvodu vzdělávání on (ona) a proč.
Co konkrétně by chtěli vidět „na vlastní oči“.

Rozšiřující možnosti:
Žáci mohou zúročit své dosavadní cestovatelské zkušenosti a prezentovat místa, která dosud navštívili.
Je potřeba rozlišit cestování jen pro rekreaci, a za poznáním. Při třídní „cestovatelské“ besedě mohou
prezentovat navštívené místo a odpovědět na otázku, co konkrétně rozšířilo, potvrdilo, upřesnilo nebo
vyvrátilo jejich poznatky na daném místě.
Jako téma skupinové práce do zeměpisu nebo cizího jazyka si mohou žáci zvolit práci na návrhu poznávacího zájezdu. Vymyslí trasu a konkrétní památky, významná místa…která při tom navštíví. (př. Putování
po jantarové stezce…)
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C 2. Téma - MÍSTA ŽIVOTA SV. METODĚJE
Cíl: Žák shrnuje své dosavadní znalosti o životě sv. Metoděje, klíčových okamžiků jeho života, konkretizuje
představu o místech, kde všude byl a zaznamenává je do mapy. Je motivován k neformálnímu způsobu
vzdělávání - poznávání nových míst.
Postup:
1)

Žák si přečte text. Orientaci pro následující úkol usnadní podtržení nebo zvýraznění názvu míst
v textu.

2)

Na základě přečteného se žák pokusí zaznamenat místa pobytu sv. Metoděje do mapy v PL.

3)

Pokud žáci pracovali ve skupinách podle pokynů k 1. tématu, porovnají si své záznamy.

4)

V závěru odpovídají na otázku, kam by ses rád podíval(a) ty, právě s akcentem na poznávací
význam cestování. Viz metodické pokyny k 1. tématu.
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C 3. Téma – STÁTNÍ CELKY NAVÁZANÉ NA MORAVU
Cíl: Žák se seznamuje s vývojem územních celků vázaných na Velkou Moravu v 9. století.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text.

2)

Následně srovnávají pomocí mapy rozsah velkomoravské říše v jejích počátcích s obdobím jejího
největšího územního rozmachu. Lektor upřesní, že na mapě v PL je zaznačen i památný Veligrad
(Velehrad), předpokládané sídlo arcibiskupa Metoděje, pod názvem, které toto místo nese nyní Staré Město. Při práci s textem lektor klade žákům otázku, co znamenají uvedené letopočty –
1918 a 1993.

3)

Pomocí zeměpisné mapy odpovídají žáci na uvedenou otázku, které státy se na těchto územích
nacházejí dnes.

4)

Při diskuzi o územních celcích je potřeba se zmínit také o jejich panovnících. V textech popisujících
historii Velké Moravy se setkáváme jednou s knížetem Svatoplukem, podruhé s králem Svatoplukem.
Lektor vyzve žáky, aby nejprve sdělili své názory na to, jaký je mezi těmito tituly rozdíl. Následně
jejich odpovědi podle potřeby koriguje. Obdobně postupuje při související otázce, kdo je to vazal.

a.

Kníže – termín kníže původně značil pána/vladaře, resp. člena vznešené/panující rodiny, v průběhu
historického vývoje však začal být užíván v několika rozličných významech. Přechýlenou formou
je kněžna.

b.

Král - titul, který se odlišoval od knížete aktem korunovace, udělením úřadu od vyšší autority římské říše osobou císaře, nebo římské církve osobou papeže. To se ve Svatoplukově případě nestalo. Jako král byl nazýván tedy nepřesně s ohledem na jeho moc.

c.

Vazal – označení vazal pochází z lenních vztahů, které tvořily podstatu feudálního státu zejména
ve středověké Evropě. Vazal bylo označení pro osobu, které lenní pán propůjčil léno k užívání.
Lénem mohla být půda, úřad, hodnost nebo právo. Vazal měl právo léno užívat jen se souhlasem
lenního pána, kterému byl navíc zavázán přísahou přátelství, a z toho plynoucích povinností,
například poplatky a vojenskou službou. bou.

Rozšiřující možnosti:
Lektor může zařadit legendární vyprávění o třech prutech Svatoplukových, které má význam pro formování hodnot a postojů žáků: Vládce Moravy Svatopluk měl tři syny. Když umíral, rozdělil svou zemi na tři díly
a každému synovi chtěl zanechat jednu část. Napomínal je, aby žili ve svornosti a ukázal jim takový příklad:
Vzal a svázal tři pruty a podal je prvnímu synovi, aby je zlomil. Když mu nestačily síly, dal je druhému a podobně i třetímu, ale oni nedokázali pruty přelomit. Potom pruty rozdělil a každému synovi dal po jednom.
Oni je vzali a na příkaz, aby je zlomili, ihned je přelomili.
Zde lektor nemusí pointu dopovědět a může ponechat na žácích, aby mu s výkladem smyslu legendy
pomohli. („Zůstanete-li svorni a v lásce, nerozlučitelní, nepřátelé vás nebudou moci porazit a podřídit.
Povstane-li mezi vámi svár a řevnivost a rozdělíte-li se ve tři vlády, nepodléhajíce prvému bratrovi, zahubíte
se navzájem a sousedními nepřáteli budete zcela zničeni!“)
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C 4. Téma – CENTRA VZDĚLANOSTI VZNIKLÁ PO VYHNÁNÍ
SLOVANSKÝCH KNĚŽÍ Z VELKÉ MORAVY
Cíl: Žák se seznamuje s událostmi následujícími po smrti sv. Metoděje, uvědomuje si, že vyhnání slovanských kněží se stalo přínosem pro místa jejich nového působení.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text.

2)

Lektor může na zeměpisné mapě ukázat, kam všude se uchýlili slovanští kněží po vyhnání a kde se
rozšířila slovanská liturgie a hlaholské písmo. Balkánský poloostrov- Bulharsko (chán Boris I. – zřízení dvou akademií v Ochridu a Preslavi), Chorvatsko, Dalmácie, Čechy, Polsko.

3)

Žáci plní první úkol. K získání informací o Sázavském klášteře mohou pracovat s knihami či internetem. Lektor také může napsat letopočet založení kláštera římskými číslicemi na tabuli a vyzvat žáky,
aby jej do pracovních listů přepsali číslicemi arabskými (MCCXII.)

4)

Lektor vede s žáky dialog o ilustraci mnicha s čertem a společně se snaží odhalit jeho totožnost
i souvislost s klášterem. Nejde jen o zjištění jména sv. Prokopa. Dříve by se měl lektor zeptat, kdo je
to mnich. (Mniši byli původně o samotě žijící křesťané, kteří se snažili žít přísným skromným životem, aby se udržovali v bdělosti před nebezpečími, která spatřovali v různých pokušeních, a byli
blíže Bohu. Časem zjistili, že se jim jejich záměr bude lépe uskutečňovat, když budou žít v jednom
domě – klášteře – podle dohodnutých pravidel – řehole.)

5)

Zamyšlení: V legendě o sv. Prokopovi orá tento mnich s čertem. Čert symbolizuje špatné lidské
vlastnosti. Prokopovi se je podařilo zkrotit a využít k dobrému. Lektor vede s žáky dialog uvedený
textem v PL dole. Žáci dopíší do obrázku některou špatnou lidskou vlastnost. V závislosti na volbě
žáků může vzniknout diskuse, zda je daná vlastnost špatná, či ne (například ctižádostivost). Lektor
toho může využít k upřesnění, že často záleží na míře. Existuje i zdravá ctižádostivost, která nás
motivuje k pracovním výkonům. Rozdíl je právě v tom, „kdo s kým orá“.

Rozšiřující možnosti:
Doporučujeme návštěvu Sázavského kláštera a zejména absolvování edukačního programu Po stopách
sv. Prokopa, který se stal inspirací pro tuto lekci pracovního listu. Více informací lze nalézt na webu www.
pamatkynasbavi.cz.
K tématu Centra vzdělanosti vzniklá po vyhnání slovanských kněží z velké Moravy viz PIŤHA, P., Příprava
oslav 1150. výročí slovanské misie na velkou Moravu, s. 24-25. V téže knize je publikován úryvek z legendy
Život svatého Prokopa, zakladatele kláštera, s. 77-79.
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C 5. Téma – KŘESŤANSKÉ CÍRKVE
Cíl: Žák pojmenovává tři základní světová náboženství, rozlišuje základní křesťanské církve vzniklé
po rozpadu jednoty vlivem názorových neshod. Učí se nahlížet na věci z různých úhlů pohledů, respektovat
odlišný názor.
Postup:
1)

Před čtením textu může lektor k uvedení do tématu použít metodu brainstormingu. Napíše
na tabuli pojem křesťanská církev a nechá žáky vyslovovat, co je při přečtení tohoto sousloví napadá. Jejich odpovědi ihned zaznamenává na tabuli kolem pojmu bez jakéhokoli komentáře
či hodnocení. Dá se předpokládat, že se objeví slovo náboženství, popř. různé církve. Lektor shrne
úvod, že se v následujícím textu dočteme něco více o základních světových náboženstvích, o křesťanství a pak i o jeho rozdělení.

2)

Žáci přečtou výchozí text.

3)

U prvního úkolu žáci překreslují do rámečku, jak asi vypadala nádoba před jejím symbolickým
rozbitím. Nádoba představuje křesťanství a střepy jednotlivé křesťanské církve. K rozdělení došlo
až po smrti sv. Cyrila a Metoděje z důvodu různých názorových neshod. Sv. Cyril a Metoděj jsou
často vybíráni jako symboličtí průvodci při setkáních představitelů různých křesťanských církví,
které si kladou za cíl vzájemné porozumění a sjednocení (pro zvídavé – např. Unionistické kongresy
na Velehradě, počátek 20. století).

4)

Zamyšlení: Lektor se snaží se žáky nalézt odpověď na otázku u spodního obrázku – proč nikdo
z těchto lidí nemá pravdu a jak se k ní dostanou. Žáci mohou pohovořit o tom, zda někdy byli
v podobné situaci a jak se vyvinula. Každý může mít na věc jiný pohled – názor, který je dobré
respektovat, a zároveň při vyslechnutí jiného názoru se můžeme nechat obohatit o nový úhel
pohledu.

5)

Při návštěvách kostelů různých křesťanských církví žáci sledují, v čem jsou si kostely podobné
a v čem jsou různé. Svá pozorování si mohou sdělit ve společné debatě, na kterou mohou pozvat
i duchovní různých církví.
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C 6. Téma – KNIHOVNY
Cíl: Žák objevuje význam knihoven na různých úrovních – domácí, školní, městská…, srovnává výhody
tištěné knihy a internetu, je motivován k četbě.
Postup:
1)

Tématu může předcházet malá třídní anketa na téma knihovna. Žáci sestaví několik anketních
otázek typu – Máte doma knihovnu (skříň, police, místnost)? Které knihy si v ní nejvíce ceníš?
Která kniha(knihy) by neměla chybět v žádné domácí knihovně? Znáš veřejnou knihovnu ve tvém
nejbližším okolí? Jak často ji navštěvuješ?...

2)

Žáci si přečtou výchozí text.

3)

Lektor vede se žáky debatu na téma významu knihoven. Lze srovant dobu, kdy žil sv. Cyril (vyhledat
informaci, v jaké knihovně pracoval- knihovna u chrámu sv. Sofie v Cařihradě), kdy byly knihy velmi
cenné i proto, že se přepisovaly ručně. Jak se dále knihovny vyvíjely a jaký mají význam dnes. V čem
je shoda s minulostí, a v čem je rozdíl.

4)

Lektor dále rozvíjí debatu nad výrokem sv. Cyrila uvedného v PL. Žáci dopíší do otevřené knihy
názvy knih, které rádi čtou. Mohou porovnat, jaká byla jejich oblíbená kniha v dětství a jaká je nyní.
Shodnou se někteří spolužáci na zvolené knize?

5)

Žáci zapíší opověď na otázku, jak se jmenuje největší knihovna v České republice. (Národní knihovna České republiky, nachází se v Praze.)

6)

Žáci jsou povzbuzeni k návštěvě nejbližší knihovny. Mají zjistit systém řazení knih a to, jaká oddělení knihovna obsahuje.

7)

Zamyšlení: Se žáky shromáždíme argumenty ilustrující výhody tištěné knihy a naopak výhody internetu.

Rozšiřující možnosti:
Žáci mohou návštěvu knihovny spojit s besedou s knihovnicí nebo jinou významnou osobností z jejich
okolí (např. spisovatelem,...). Lektor se může zeptat: Kdo mohl a může mít velkou knihovnu?
Je zajímavé, že v dobách různých dějinných převratů se jako první ničí knihy – viz vyhnání slovanských
kněží a zničení jejich díla. Jsou knihy opravdu tak nebezpečné? Za dob totality mnozí za některé knihy,
popř. jejich šíření, šli do vězení.
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C 7. Téma – NAŠE SLAVNÉ BIBLE
Cíl: Žák se seznamuje s Biblí jako knihou nesoucí v různých dobách kulturu psaného slova našeho národa.
Postup:
1)

Lektor přinese, nebo vyzve žáky, aby do výuky přinesli, Bible (z domu, z knihovny…). Žáky může
rozdělit do skupin podle toho, kolik svazků Biblí má.

2)

Následně se při práci ve skupinkách snaží žáci najít odpověď na první otázku v PL na str. 7 (skládá
se z mnoha knih, Starý a Nový zákon).

3)

Žáci si přečtou úvodní text.

4)

Jednotlivě, nebo při skupinové práci žáci srovnávají jednotivé úryvky textů z Biblí v PL. Pokusí se je
nahlas přečíst.

Rozšiřující možnosti:
Nabídka dalších možností práce s Biblí je na webu: http://biblickedilo.cz/.
Elektronická podoba českého ekumenického překladu Bible se nachází na webu: http://www.biblenet.cz/.
Lektor může zvážit uspořádání výletu do některého z muzeí jmenovaných v pracovním listě.
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C 8. Téma – VYKOPÁVKY A MUZEA
Cíl: Žáci se seznamují s úkoly archeologie a základním posláním muzeí.
Postup:
1)

Žáci si přečtou úvodní text.

2)

Následující úkol je spojen s dokreslováním předmětů, které čekají na archeology ve čtyřech historických vrstvách. Ty jsou od sebe symbolicky odděleny čarami, byť ve skutečnosti v archeologickém
profilu taková jasná hranice mezi uvedenými epochami neexistuje. Aby žáci dokázali úkol splnit,
lektor je nejprve vyzve, aby podávali návrhy, jaké předměty lze v jednotlivých vrstvách najít.
Společně se je pak snaží přiřadit k jednotlivým vrstvám. V rámci tohoto třídění také určí,
ve které z nich by bylo možné nalézt nálezy z Velké Moravy.

3)

Žákům je doporučeno navštívit nejbližší muzeum s archeologickými vykopávkami. Dále mají zjistit,
ve kterých muzeích lze vidět objevy z období Velké Moravy. (Lze jmenovat například Památník
Velké Moravy nacházející se ve Starém Městě u Uherského Hradiště, Mikulčice.)

Rozšiřující možnosti:
Archeologické nálezy z velkomoravského období lze žákům zprostředkovat na fotografiích uveřejněných
v obrazové příloze knihy Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu.
Tématem zprostředkovávání archeologie se zabývá projekt Archeologie na dosah: edukace a prezentace
archeologického kulturního dědictví. Na webu projektu lze nalézt mnoho inspirace i připravených materiálů k použití: http://www.archeologienadosah.cz
Lze uspořádat besedu s archeologem nebo muzejníkem.
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C 9.Téma – UMĚLECKÉ PAMÁTKY V MÍSTĚ

Cíl: Žák se seznamuje s uměleckými památkami v místě, kde žije, a prohlubuje svoje vědomí jejich významu prostřednictvím tvorby jejich prezentace. Prohlubuje svoje znalosti o památkách UNESCO.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text.

2)

Následně s nimi vede lektor diskusi o tom, co vše by mohlo patřit k nehmotnému dědictví lidstva.
Zjištěné příklady mohou žáci zaznamenat do pracovního listu.

3)

V rámci další aktivity vytvářejí žáci propagační materiál o hezkých místech v jejich okolí. Aktivitu lze
realizovat přímo v pracovních listech, ale v rozsáhlejší podobě také na větším formátu papíru
a vytvořené práce si vystavit v učebně. V pracovním listu jsou připraveny rámečky pro dokreslení
popisovaných památek, popřípadě nalepení obrázků. V této souvislosti je vhodné zadat žákům
již předchozí hodinu za domácí úkol, aby si obrázky památek přinesli. Rozsah úkolu lektor stanoví
podle hustoty památek v okolí. Například sídlí -li škola v městské památkové zóně, lze se zaměřit
pouze na danou ulici, nebo naopak pokud je bezprostřední okolí školy na památky chudé, lze se
pohybovat na široce vymezeném území.

4)

Žáci jmenují, které památky v České republice patří na seznam světového dědictví UNESCO. Ověřit
nebo doplnit své poznatky mohou prostřednictvím internetových stránek, např. České dědictví
UNESCO: http://www.unesco-czech.cz/ Zde také naleznou informace o tradicích a zvycích
patřících na tento seznam (Jízda králů, Sokolnictví, Masopust, Slovácký Verbuňk)

Rozšiřující možnosti:
Na webu http://www.unesco-czech.cz/hry-souteze/ jsou k dispozici interaktivní hry, které žákům pomohou zábavnou formou si osvojit znalost českých památek patřících na seznam světového dědictví UNESCO.
Lektor může s žáky vést diskusi, která z českých památek se jim nejvíc líbí a kterou již navštívili.
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C 10. Téma – VELEHRADSKÉ PAMÁTKY

Cíl: Žáci se seznamují s Velehradem, památkami spojenými s velkomoravskou historií a postavami
A. C. Stojana a T. Špidlíka.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text.

2)

Lektor se žáků zeptá, kdo z nich již na Velehradě někdy byl a tuto návštěvu jim doporučí.
(V závislosti na možnostech skupiny lze výpravu na toto místo realizovat společně.) Výchozí text
záměrně popisuje velehradské památky uceleně. Velehrad je zde chápán jako lokalita se složitou
a bohatou historií. V rámci výkladu může lektor ovšem žákům vysvětlit, že nynější Velehrad byl
založen jako klášter cisterciáckých mnichů teprve před rokem 1205, tedy dlouho po zániku Velké
Moravy a že byl vystavěn nikoliv přímo na troskách velkomoravského Veligradu, nýbrž v blízkosti
vsi, která dlouho nesla tento název a nyní se nazývá Staré Město. Dále může doplnit, že jsou dosud
spory o tom, kde se velkomoravský Veligrad přesně nacházel. Zatímco zmiňovaný Archeoskanzen
nebo blízký Památník Velké Moravy ve Starém Městě (ale také Mikulčice) se snaží zejména o prezentaci hmotného odkazu Velké Moravy, Velehrad v čele s bazilikou usiluje o pochopení a rozvinutí
cyrilometodějské ideje. Oba směry jsou důležité a vzájemně se mohou doplňovat. Při návštěvě
velehradské lokality je proto vhodné navštívit jak poutní místo Velehrad, tak také Archeoskanzen
v Modré či další tématicky zaměřené expozice a památná místa. Při sdělování informací lektor
počítá s tím, že v následující lekci se bude věnovat velehradské historii, a není tedy třeba sdělit
„vše“ hned.

3)

Velmi důležitou aktivitou je hledání „cyrilometodějských stop“ v kraji. Lektor může rozdělit žáky
do několika badatelských týmů, které se snaží úkol splnit. Druhou možností je společné hledání,
a jednotlivé týmy by pak měly na starosti zpracování informací. Výsledky jejich úsilí lze prezentovat
nejen v rámci školy, nýbrž také na webu, kde vzniká cyrilometodějská online mapa. Žáci tak mají
možnost podílet se na velmi užitečné a trvalé aktivitě.

4)

Další aktivitou je zjišťování informací o tom, kdo to byli A. C. Stojan a kardinál Tomáš Špidlík.
Abychom žáky nadměrně nepřetížili další domácí přípravou, lze jim dát do vytvořených
skupin rozstříhané a pomíchané texty životopisů těchto osobností s výzvou, aby se snažili texty
rekonstruovat. (Texty o max. délce 1 strany A4 můžou být rozstříhány např. na pět částí tak,
aby žáci byli při řešení nuceni vycházet z obsahu textu, nikoliv tvarů ústřižků.) Následně se společně
ověří správnost řešení.

Rozšiřující možnosti:
Téma zániku velkomoravského Veligradu a navázání na jeho význam založením velehradského kláštera
je literárně zpracováno v knize Slyšte slovo a zpívejte píseň prof. P. Piťhy na stranách 154-155 a161-162.
V závěru se zde objevuje myšlenka: „Jako by na starém ohništi rozdělali nový oheň.“ Lektor může ověřit
u žáků pochopení souvislostí dotazem, jak větě v daném kontextu rozumí.
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C 11. Téma – VELEHRADSKÁ HISTORIE
Cíl: Žáci získávají základní informace o velehradské historii. Seznamují se s jeho zakladateli prostřednictvím základních heraldických symbolů. Prostřednictvím výtvarné aktivity upevňují svoji znalost tří stavebních slohů.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text. Lektor se může žáků zeptat, kdo to byl císař Josef II., popřípadě tuto
informaci žákům doplnit. Rovněž se může otázat, zda žáci něco ví o jezuitech a opět jejich odpovědi
doplní. Žádoucí je podat pouze základní informace a vyhnout se pouze pozitivnímu nebo
naopak pouze negativnímu hodnocení. Konečně může lektor ověřit, jestli žáci vědí, proč Národní
divadlo zdobí nápis „Národ sobě“.

2)

Znalosti o zakladatelích kláštera si mohou žáci upevnit aktivitou přiřazování částí erbu ke dvěma
panovníkům. Lektor se žáků zeptá, z čeho se erb skládá (moravská orlice, český lev, knížecí
a královská koruna). Dále mají žáci za úkol sdělit, kdo ze zakladatelských postav byl významnější,
zda král, nebo markrabě. Vysvětlí následně roli markraběte jako vládce závislého území. Tyto
vědomosti a opětovné čtení výchozího textu pomohou žákům splnit úkol. Pozorné děti si mohou
všimnout nápisů kolem postav. Přemysl Otakar I. je zde označován jako třetí král v pořadí. (Před ním
byli českými králi ještě Vratislav II. (1061–1092) a Vladislav I. (1140–1172).

3)

V následující aktivitě žáci dokreslují obrázky tří oken, které je možné nalézt na architektuře
velehradské baziliky. Reprezentují tři stavební slohy, které utvářely její podobu. Lektor žáky
upozorní, že rozhodující pro jejich rozlišení je zejména způsob završení oken.

Rozšiřující možnosti:
Mezi obrázky oken chybí renesanční okno, neboť renesance na zdivu baziliky nezanechala viditelné
stopy. Lektor může žákům nicméně toto okno a sloh, který reprezentuje, také představit. Stavební slohy
lze prezentovat na příkladech typických staveb formou prezentace obrázků. Žáci mohou vyjadřovat své
názory, který ze slohů se jim nejvíc líbí a proč. Které památky z různých slohů žáci znají a které se nacházejí
v okolí? Co je to budova stylově čistá na rozdíl od budov, které mají evidentní stavební vývoj a návaznost
různých slohů? (Literatura k tomuto tématu např. Herout, J., Slabikář návštěvníků památek. Praha 1980.
Ševců, O., Architektura: Lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla. Praha 2013.

54

C 12. Téma – POUŤ A POUTNÍ MÍSTA
Cíl: Žáci se seznamují s významem poutních míst a smyslem poutí.
Postup:
1)

Žáci si nejprve přečtou výchozí text.

2)

Následně se lektor zeptá, zda byl někdo z žáků na poutním místě a kde se nachází nejbližší poutní
místo. V mapě v pracovním listu se žáci pokusí nejprve přibližně určit místo, kde žijí, a následně
vyznačí polohu zvoleného poutního místa. Lze přihlédnout k atlasu, ale přesnost zde není tím
nejdůležitějším. Lektor se žáků zeptá, zda vědí, jaké je s místem spojeno vyprávění. Lze doporučit,
aby si žáci v rámci domácího úkolu zjistili více informací.

3)

V rámci další aktivity žáci přemýšlejí, jaké místo vyhledávají, když chtějí mít klid, kde je jim dobře,
jestli k tomu místu putují pěšky, či využívají dopravní prostředky. V závislosti na vytvořené atmosféře důvěry mohou žáci na výzvu lektora své názory sdělovat nahlas. Bezesporu tak lze činit v případě
druhé části zamyšlení nad výhodami pěšího putování.

Rozšiřující možnosti:
Na základě názorů žáků na výhody pěšího putování lze dále pracovat s textem, který vytvořili sami pěší
poutníci, ve kterém charakterizují smysl a podobu pěšího putování. Text lze rozstříhat na jednotlivé odstavce. Každý žák pak přečte jednu z myšlenek.
Ten, kdo vykročí, není ještě poutník:
Jsou turisté, kteří toho chtějí co nejvíce vidět, odbočují za každou památkou, musí zdolat každý kopec
a slézt do každé strže. Poutník je ovšem více zaujat cílem.
Jsou tuláci, kteří jdou, kam je nohy nesou a nemají žádný plán ani cíl. Pro poutníka ale neplatí heslo moderních básníků, že cesta je cíl. Každá cesta má cíl. „K čemu je cesta, která nevede ke chrámu.“
Jsou sportovci, kteří chtějí pohybem prospět svému tělu a přitom dopřát i svým očím pěkný pohled a vědí,
že jít přírodou je daleko hezčí než dělat okruhy po stadionu či potit se v tělocvičně při umělém osvětlení.
Poutnictví má ale jiné zacílení. Poutník v sobě nese kus turisty, tuláka, sportovce, přírodovědce, ochranáře,
milovníka památek i krajiny, ale neztrácí ze zřetele cíl; nerozmělňuje své putování. O tom, zda jsme opravdu na pouti, rozhoduje cíl. Poutník nic nežene do krajnosti. Ani vzdálenosti, ani rychlost. Nezáleží už tolik
na tom, zda jde celou cestu pěšky, anebo se kousek sveze, zda to, co potřebuje k jídlu a přespání, si nese
na zádech, anebo kupuje či dostává darem. Důležité je dosáhnout cíle, i když někdo může po svých ujít
jen pár stovek posledních metrů. Poutník zpravidla nejde sám a samotu nevyhledává, i když ji umí vychutnat a tichu se nebrání. Poutníci jdou rádi spolu a jsou ochotni společně mlčet i společně zpívat. Poutníka
motivují k pouti vnitřní důvody, které vnímá jen on sám, případně jeho blízcí. Pro poutníka je pouť příležitostí zpomalit tak, aby byl jeho čas měřen krokem a modlitbou. Kdo se vydá na pouť, vydává se tím zároveň
ze svých jistot do určité nezajištěnosti. Přitom zjišťuje, že ačkoliv jistot ubylo, radost zůstává. Zažívá, jak
jeden druhému pomáhá, jak jsou všichni na sobě v tom dobrém slova smyslu závislí.
Poutník vyjadřuje svým putováním zkušenost křesťanů, že jsme zde na zemi „na cestě“, jak se o tom zpívá
v jedné křesťanské písni: „Každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti.“ (Převzato z webu www.maticevelehradska.cz.)
Na základě četby textu a také po předchozí debatě o výhodách pěšího putování žáci odpovídají na otázku,
v čem se putování na poutní místa liší od turistiky.
K tématu poutí viz též Piťha, P.: Jedeme na pouť. Praha 2007.
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C 13. Téma – PAMĚTNÍCI VELEHRADSKÉ POUTI ROKU 1985
Cíl: Žáci zjišťují, co se stalo na velehradské pouti v roce 1985 a jaké měla důsledky v historickém vývoji.
Realizují rozhovor s účastníky pouti a zaznamenávají jejich svědectví.
Postup:
1)

Žáci si nejprve přečtou výchozí text. Lektor doplní žákům některé informace: milénia se vztahovala
k roku 863, kdy na Velkou Moravu přišli sv. Cyril a Metoděj, roku 869, kdy zemřel sv. Cyril a roku 885,
kdy zemřel sv. Metoděj. Řeckokatolíci jsou křesťané, kteří se řídí náboženskými zvyky typickými
pro pravoslavné křesťany žijící převážně na východ od České republiky, současně ale uznávají
autoritu římského papeže. Může se žáků otázat, jaké události jsou spojeny s rokem 1989.

2)

Pátrání po událostech na Velehradě v roce 1985 je předmětem samostatné práce. Vyžaduje domácí
přípravu nebo možnost přístupu k internetu ve škole pro získání základních informací. Lektor může
úkol modifikovat: rozstříhat text o událostech z roku 1985 a vyzvat žáky, aby jej rekonstruovali.
Nejhlubší způsob, jakým je možné se tématu zhostit, je realizace úkolu pátrání po pamětnících
pouti v roce 1985 a zaznamenání jejich vzpomínek. Oč je jeho realizace náročnější, o to více zde
dochází k získávání znalostí a formování hodnot a postojů u žáka. Pro uskutečnění aktivity je
nezbytná velká motivace ze strany lektora a také sdělení základních doporučení, jak mají žáci
při pátrání postupovat.

3)

Se zjišťováním informací o pouti souvisí také zjištění, že zlatá růže je darem papeže Jana Pavla II.
velehradské bazilice, omluvenkou za jeho nepřítomnost na Velehradě, kam mu komunisty
nebyl umožněn příjezd.

Rozšiřující možnosti:
Téma pouti na Velehradě v roce 1985 je literárně zpracováno v knize Slyšte slovo a zpívejte píseň
od prof. Petra Piťhy na stranách 187-191.
Doplňující informace pro lektora:
Národní pouť na Velehradě v roce 1985 byla jednou z největších československých poutí a protikomunistických demonstrací během trvání komunistického režimu. Oslav 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje a udělení
Zlaté růže velehradské bazilice se zúčastnilo 150 tisíc lidí, kteří skandováním a pískotem vyhnali z řečnické tribuny ministra kultury a hlasitě vyjádřili požadavek na náboženskou svobodu a povolení návštěvy
papeže.
Zlatá růže je drahocenný předmět ze zlata. Papež ji uděluje jako zvláštní vyznamenání osobnostem,
chrámům, městům či vládám pro jejich katolického ducha a loajalitu ke Svatému stolci. Její udělení je
považováno za obrovské ocenění a vyjádření mimořádné papežské přízně. K žehnání růže dochází obvykle
na čtvrtou neděli postní.
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C 14. Téma - CYRILOMETODĚJSKÝ PŘÍNOS A ZÁVAZEK
Cíl: Žáci rozvažují, co tvoří součást cyrilometodějského národního pokladu.
Postup:
1)

Žáci si nejprve přečtou výchozí text.

2)

Lektor může žáky vyzvat, aby ke klíčům na obrázku napsali hesla, která se k nim váží. Tím jsou žáci
motivováni k hlubšímu pochopení důležitého, závěrečného textu. Lektor se žáků může zeptat,
zda shledávají volbu velehradských klíčů, kterými lze „otevřít spokojený život“ jako dobrou.
Žáci mohou případně doplnit svazek klíčů o další klíč (klíče) a svoji volbu zdůvodní.

3)

S přemýšlením o klíčích souvisí i další úkol: zapisování toho, co žák považuje za součást národního
pokladu. Samozřejmě se může stát, že bude žákům prostor k zapisování v truhle malý. Hesla
proto mohou zapisovat také po stranách.

Rozšiřující možnosti:
Lektor může s žáky shlédnout dokumentární film Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane! (Česko, 2013,
52 min, režie: Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková), který je k dispozici v archivu České
televize.
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VOLÍM SI SOFII
Pracovní listy
pro střední školy
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METODIKA
Volím si Sofii - Edukativní pracovní listy s cyrilometodějskou tématikou
cílová skupina D
Cílová skupina: Žáci gymnázií a středních škol (16 -18 let)
Vzdělávací a výchovný cíl: Žáci se seznamují s cyrilometodějskou tradicí jdoucí od postav
sv. Cyrila a Metoděje až do současnosti a nacházejí inspiraci k formování svých životních
postojů. Jsou vedeni k všestranné otevřené komunikaci, spolupráci a respektu. Jsou motivováni
k celoživotnímu vzdělávání a převzetí zodpovědnosti za mnohostranný rozvoj kulturního dědictví
na základě uvědomění si jeho kořenů.
Metodický postup: Motivace, četba výchozího textu, realizace tvůrčích úkolů a hledání odpovědí
na otázky (samostatně i ve skupinách), společná reflexe.
Návaznost na vzdělávací oblasti RVP pro ZŠ a Gymnázia: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství), Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura), Umění
a kultura, Informatika a informační a komunikační technologie
Propojení s průřezovými tématy: Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického
občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova.
Rozvoj klíčových kompetencí: K učení, řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.
Vysvětlivky:
		
			

– kreslicí nebo psací úkol

		
			
			

– věta k zamyšlení, rozhovoru
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D 1. Téma – VELKÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ SVATÝCH CYRILA A METODĚJE
Cíl: Žák si opakuje a rozšiřuje své znalosti o sv. Cyrilu a Metoději, hodnotí události z jejich života a konfrontuje je se svým životem.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text.

2)

Na základě uvedených informací, hesel mezi postavami soluňských bratří a případně také zjištění
z literatury plní úkol přiřazování událostí k postavám a hodnotí je. Lektor upozorní žáky, že některou
událost je problematické jednoznačně hodnotit pouze kladně, nebo pouze záporně. Mohou tedy
zvážit použití obou znamének. Z tohoto důvodu je také úkol zpřesněn výzvou k uvedení, z jakého
hlediska žáci situaci hodnotí.

3)

Žáci společně s lektorem reflektují svoji volbu a vedou diskusi zejména o sporných bodech.

4)

V závěru uvádějí žáci ty události ve svém životě, které považují za přelomové. I zde je možné vést
diskusi nad jejich volbou.

Rozšiřující možnosti:
Informace o životě sv. Cyrila a Metoděje viz např. PIŤHA, P., Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie
na Velkou Moravu, s. 8-18, (další možnosti viz Seznam literatury). Dále je možné doplnit si vědomosti sledováním filmu Cyril a Metoděj – apoštolové Slovanů (režie Petr Nikolaev, 2013) nebo zhlédnutím dokumentárního filmu Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane! (režie Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková, 2013), který je k dispozici v archivu České televize.
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D 2. Téma – O VÝZNAMU ZÁKONA SJUDNEHO LJUDEM
Cíl: Žák se seznamuje s počátky našeho právního řádu a uvědomuje si, že se vyvíjí. V debatě formuluje
normy chování pro současnost.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text.

2)

Následně plní úkol hledání nové normy pro vypořádání se s uvedenými delikty. Lektor může
doplnit tyto vysvětlující informace: vyjít k dívce zde znamená mít s ní pohlavní styk. Uříznutí nosu
bylo trvalým a viditelným znamením. Formulaci odpovědi ke třetímu prohřešku může lektor
uvodit sdělením, že i když je otroctví dávno zakázáno, přece je možné někdy hovořit o novodobém
otroctví. Žákům může adresovat dotaz, co může být takovým projevem novodobého otroctví.

3)

Následně žáci vzájemně porovnávají své formulace řešení přečinů. Lektor se nejprve ptá, nakolik
vnímají v dnešní době uvedený prohřešek jako trestuhodný. Následně se dotazuje, jak by měl
být podle nich prohřešek potrestán. Debatu lze uzavřít společným zhodnocením, že právo
se od velké brutality vyvíjelo k citlivějšímu posuzování a řešení mravních deliktů.

4)

V závěru žáci odpovídají na otázky, co je to suverenita a formulují, co je to slušnost.

Rozšiřující možnosti:
Informace o zákoníku viz PIŤHA, P., Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu, (str. 22),
zde i další ukázky ze zákoníku (str. 63 - 65).
Celý text zákoníku lze nalézt například v knize J. Vašici, Literární památky epochy velkomoravské.
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D 3. Téma - O VÝZNAMU GLAGOLICE JAKO ZÁKLADU PÍSEMNÉ KULTURY
Cíl: Žák rozlišuje dva typy slovanského písma: hlaholici a cyrilici. Nachází odpověď, které knihy mají zásadní význam pro národní kulturu.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text.

2)

Následně tvoří uvedenou větu z Proglasu ve dvou typech písma. V závislosti na časových
možnostech lze dát žákům prostor k tvorbě dalších textů, například jejich jména. Lektor může
vyzvat žáky ke sdělení názoru, které písmo se jim více líbí a zda by mu dali přednost před latinkou.
Dále se žáků může zeptat, jestli ví, ve kterých zemích se píše azbukou. Jsou to například Ukrajina,
Rusko, Bělorusko, Bulharsko a Srbsko.

3)

Při úkolu tvorby žebříčku důležitosti knih by měli žáci využít svých vědomostí z literatury. Na osobnější rovinu pak lektor může úkol přenést doplňující otázkou, která česká kniha je nejdůležitější
pro žáky.

Rozšiřující možnosti:
Informace o slovanském písemnictví: PIŤHA, P., Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou
Moravu, str. 20 - 22. Zde lze nalézt v obrazové příloze také ukázky hlaholských textů. Viz též VAŠICA, J.,
Literární památky epochy velkomoravské.
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D 4. Téma – CO JE DĚDICTVÍ OTCŮ
Cíl: Žák prohlubuje svůj vztah k vlasti a uvědomuje si důležitost národních specifik i společného evropského kulturního dědictví.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text.

2)

Následně diskutují ve skupinách o tom, co se jim líbí z jednotlivých kultur Evropy, co považují
za důležité v české kultuře a co by mělo trvale zůstat její součástí (viz otázky uvedené v pracovním
listu). V rámci třídy může vzniknout několik debatních kruhů po pěti až sedmi žácích. Ti si mezi
sebou zvolí zapisovatele a mluvčího. Lektor jednotlivé debatní skupiny obchází a případně dialog
žáků usměrňuje.

3)

Poslední část hodiny tvoří prezentace výsledků debaty. Zvolení mluvčí informují třídu žáků
o názorech, které v debatní skupince zazněly. Lektor následně debatu shrne. Může upozornit
na nebezpečí extrémních názorů, které často upřednostňují jen jednu stranu pohledu na problémy,
kterými se žáci zabývali.

Rozšiřující možnosti:
Píseň, ve které se opakují slova „Dědictví otců zachovej nám, Pane!“ se jmenuje Bože, cos ráčil. Lze ji vyhledat na webu (YouTube) a žákům z ní část pustit.
K tématu viz dále: PIŤHA, P., Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu, str. 34 -36.
Tématem lekce se zabývají rovněž dokumentární filmy Dědictví otců a matek zachovej nám, Pane! (režie
Otakáro Maria Schmidt, Jana Kristina Studničková, 2013) a Tudy kráčeli bratři Soluňané aneb „my sme se
vézli“ (režie R. Jurda, 2009).
S žáky je možné vést debatu o předcyrilometodějských a předkřesťanských tradicích a jak se k nim sv. Cyril
a Metoděj stavěli (viz text P. Piťhy z knihy Slyšte slovo a zpívejte píseň, str. 77-78). Většina vánočního a velikonočního folkloru jsou opracované předkřesťanské zvyky. (K tomuto téma viz Piťha, P.: Vánoce, Praha 2008
a Piťha, P.: Velikonoce. Praha 2000).
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D 5. Téma – PROČ BYLO KŘESŤANSTVÍ V DOBĚ CYRILA A METODĚJE VÍTĚZNÉ
A CO NÁM TO ŘÍKÁ DNES
Cíl: Žák si uvědomuje přínos křesťanství pro naše předky v 9. století na základě srovnání jejich životní
úrovně s Byzancí. Rozlišuje mezi předností mírového hlásání křesťanství a nepřijatelností šíření násilného.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text.

2)

Následně formulují vlastnosti dobrého učitele. Po splnění úkolu se společně s lektorem snaží
srovnávat toto povolání s posláním misionáře.
Lektor stojí před nesnadným úkolem pomoci žákům rozlišovat mezi ideálem křesťanství a realitou,
nadto v kontextu svého vlastního povolání. Odpovědi žáků tak mohou být také reflexí jeho práce. Současně je úkolem lektora pomoci žákům nenahlížet na historii křesťanství ani pouze negativně, ani pouze pozitivně. Pozitivní příklad je žákům předkládán skrze působení Cyrila a Metoděje.
V textu uvedené informace může lektor ještě doplnit. K formulování negativních příkladů může
lektor žáky vyzvat.

3)

Pro pochopení jednoho z důvodů úspěšnosti křesťanství hlásaného soluňskými bratry v 9. století
je zařazen úkol srovnání životní úrovně obyvatel Byzance a Velké Moravy v 9. století. Má-li být úkol
plněn do větší hloubky, bude třeba vyzvat žáky ke studiu reálií (viz doporučení níže).

4)

Poslední otázka se do jisté míry kryje s jinou, která je v podtextu: za jakých podmínek bych byl
ochoten se s někým bavit o náboženství, které on vyznává?

Rozšiřující možnosti:
K tématu viz dále: PIŤHA, P., Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu, str. 36-37.
Problematiku mírového a násilného pojetí hlásání křesťanství řeší vynikající film Misie (režie Roland Joffé,
1986). Lektor může žákům z filmu pustit ukázky (například příchod misionáře mezi divochy, kterého
neusmrtí, když jim zahraje na flétnu, a některou ze závěrečných násilných scén). Aktivita se neobejde
bez komentáře lektora, který obě ukázky uvede do kontextu.
S žáky lze vést diskusi o tom, co jsou dnes používané formy nátlaku (vydírání) a jak se k nim stavět.
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D 6. Téma – CO ŘÍKÁ KONSTANTINOVA BENÁTSKÁ DISPUTACE K DNEŠNÍM
ODBORNÝM A POLITICKÝM DEBATÁM
Cíl: Na základě debaty si žák uvědomuje výhody národních jazyků i jazyka společného. Zlepšuje svoji
dovednost vést debatu.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text.

2)

Na jeho základě a dále také skrze četbu úryvku z velkomoravské legendy se žáci snaží pochopit
podstatu Konstantinovy benátské disputace.

3)

Téma prohlubuje úkol vedení debaty o přednostech jednoho jazyka a jazyků národních. Lektor může zvolit rozdělení žáků na dvě skupiny, nebo se toto rozdělení na dva tábory může uskuteč
nit ještě v menších debatních skupinách. Stejně jako se Konstantin na disputaci dobře připravil,
je vhodné vyzvat žáky, aby si nejprve na debatu připravili argumenty. Teprve po lhůtě stanovené na přípravu by byla zahájena vlastní diskuse.

4)

Výsledky debaty žáci ověřují a konfrontují s myšlenkou papeže Jana Pavla II.

Rozšiřující možnosti:
K tématu viz dále: PIŤHA, P., Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu, str. 31-32.
Lektor se může žáků zeptat, zda vědí, co je to esperanto.
Esperanto (původně Lingvo Internacia – „mezinárodní jazyk“) je nejrozšířenějším mezinárodním plánovým jazykem. Název je odvozen ze pseudonymu, pod nímž roku 1887 židovský lékař Ludvík Lazar Zamenhof základy této řeči publikoval. Záměrem tvůrce bylo vytvořit snadno naučitelný neutrální jazyk, vhodný
pro použití v mezinárodní komunikaci; jeho cílem však nebylo nahradit ostatní národní řeči.
Ačkoliv žádná země nepřijala esperanto jako úřední jazyk, je používáno komunitou o odhadovaném počtu
100 000 až 2 000 000 mluvčích, z čehož asi tisícovku tvoří mluvčí rodilí. Dosáhlo také některých mezinárodních uznání, jako jsou dvě rezoluce UNESCO či podpora známých osobností veřejného života. V současnosti je esperanto využíváno pro účely cestování, dopisování, mezinárodních setkání a kulturních výměn,
kongresů, vědeckých diskuzí, původní i překladové literatury, divadla a kina, hudby, tištěného i internetového zpravodajství, rozhlasového a televizního vysílání.
Slovní zásoba esperanta pochází především ze západoevropských jazyků, zatímco jeho skladba a tvarosloví poukazují na silný slovanský vliv (zdroj Wikipedie).
Lektor si může s žáky dále ujasnit, co je:
Lingua franca (vyslov lingva franka) - jakýkoliv jazyk šířeji využívaný nad rámec rodilých mluvčích.
Úřední jazyk neboli státní jazyk je jazyk stanovený zákonem pro komunikaci s úřady, včetně školství.
V laickém pojetí je úřední jazyk ten jazyk, kterým se na území daného státu převážně komunikuje.
Spisovný jazyk představuje reprezentativní podobu národního jazyka, která má kodifikovaná pravidla gramatiku, pravopis, výslovnost) a slovní zásobu. Používá se především při různých oficiálních příležitostech,
v písemných projevech a při školní výuce. V běžné, každodenní komunikaci může působit nepřirozeně.
Obecná čeština je nespisovná forma českého jazyka používaná obvykle v běžné ústní komunikaci.
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D 7. Téma – UNIONISMUS - SNAHA O JEDNOTU KŘESŤANŮ
Cíl: Žák si uvědomuje důležitost sv. Cyrila a Metoděje ve vztahu k ideálu jednotné církve. Seznamuje se
s vybranými odbornými termíny z této oblasti.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text.

2)

Následně doplňují vlastnosti ke čtyřem symbolickým pojmům. V rámci nezbytné reflexe aktivity
by měl lektor uvést: Tak jako most spojuje dva břehy, osobnosti sv. Cyrila a Metoděje spojují kultury
Východu a Západu. Podobně se na křižovatce setkává více cest, lidí. Tak je tomu s dílem Cyrila
a Metoděje. Čerpají z něho různé kultury a národy. Kořeny umožňují vyživování rostliny a její pevné
spojení se zemí. Podobně vnímáme Cyrila a Metoděje pro náš národ, ale též pro Evropu. Pramen
umožňuje osvěžení, přináší život. Tak je možné chápat cyrilometodějský odkaz.

3)

Konečně mají žáci za úkol doplnit, co znamenají čtyři odborné výrazy. Pokud odpověď neznají,
hledat ji mohou na internetu nebo ve slovnících.
Demagogie je působivé a klamné řečnické vystupování využívané k získání vlivu, politické
podpory a moci. Místo věcného zdůvodňování působí hlavně na předsudky a emoce posluchačů,
k čemuž slouží polopravdy, překroucené argumenty, logické klamy, falešné sliby, vyvolávání
strachu a podobně.
Ekumenismus je hnutí za sbližování, spolupráci, případně i sjednocování zejména
křesťanských církví.
Teologie je nauka o Bohu.
Koncil je církevní sněm biskupů, který má za cíl projednat a urovnat záležitosti týkající
se církevní nauky a praxe.

Rozšiřující možnosti:
Jakou etymologii mají výše uvedená slova?
K tématu významu Cyrila a Metoděje pro jednotu křesťanů viz dále: PIŤHA, P., Příprava oslav 1150. výročí
slovanské misie na Velkou Moravu, str. 22-23.
K tématu velehradského unionismu viz PIŤHA, P., Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou
Moravu, str. 43-46.
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D 8. Téma - VELEHRAD - NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA

Cíl: Žák si uvědomuje význam národní kulturní památky Velehrad i dalších podobně významných míst.
Uvědomuje si potřebu rozvoje osobního vztahu ke kulturnímu dědictví.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text.

2)
		
		
		
		

V rámci navazujícího úkolu uvažují, která další místa jsou podobně významná. Nejde zde
pouze o krásu architektury, nýbrž také o dějinný, symbolický význam těchto míst. Žákům
lze citovat myšlenku Václava Cílka z knihy Krajiny domova, kde na adresu Velehradu
a podobně významného místa - hory Říp - uvádí: „Některé krajiny nás živí, jiné skýtají odpočinek, ale jsou místa, která vyprávějí, kdo jsme.“

3)
		

V další části lekce mohou žáci sdělovat své zážitky z návštěvy Velehradu, popřípadě
o něm mohou vyhledat informace na internetu nebo v dostupné literatuře.

4)
		
		

Citát A. Exupéryho uvozuje aktivitu, ve které žáci přemýšlejí nad důležitostí budování
vztahu ke kulturnímu dědictví. Lektor může vyzvat žáky k formulování toho, jakými konkrét
ními způsoby lze tento vztah rozvíjet, aby například nedocházelo k posprejovávání fasád.

Rozšiřující možnosti:
K tématu viz dále: PIŤHA, P., Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu, str. 33 a 37-42.
Kniha obsahuje též obrazovou přílohu s velehradskou tématikou.
Budování vztahu ke kulturnímu dědictví se skrze rozvoj edukačních aktivit věnuje projekt
Národního památkového ústavu s názvem Památky nás baví. Bližší informace lze nalézt na webu www.
pamatkynasbavi.cz.
Co můžou udělat sami žáci pro ochranu památek a co by doporučovali jako systémové řešení?
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D 9. Téma - VÝZNAMNÁ ÚDOBÍ OŽIVENÍ KULTU SVATÝCH CYRILA A METODĚJE

Cíl: Žák si uvědomuje proměnlivost podoby úcty k Cyrilu a Metoděje a také riziko jejího zneužití. Rozpoznává také obecná rizika a nástroje manipulace. Nachází stopy cyrilometodějského odkazu ve svém okolí.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text.

2)

Je legitimní, že každá doba čerpá z cyrilometodějské tradice to, co potřebuje. Na riziko jejího
zneužití upozorňuje úkol spojený s rozborem textu z novin Lidová obroda. K uveřejněnému článku
z Lidové obrody lze žákům sdělit tyto informace, které jim text zasadí do kontextu: Komunisté
se v roce 1950 pokusili zformovat „hnutí pokrokových katolíků“, které mělo být ovládáno komunistickou stranou. Plán počítal s izolací domácích křesťanů křesťanů od církve ve světě (zejména
Vatikánu) a perzekucí biskupů a odvážných kněží. Ostatní duchovní se měli sjednotit v hnutí
prorežimních kněží. Tento plán se komunistům v plné šíři nepodařilo realizovat, a tak bývá jejich
pokus nazýván jako „nezdařený pokus o únor v církvi“. (Další informace viz VAŠKO, V., Dům na skále.
Církev zkoušená /1., Kostelní Vydří 2004)

3)

Třetí úkol umožňuje žákům objevovat stopy úcty k sv. Cyrilu a Metoději v jejich okolí. Představuje
pro žáky velkou šanci objevovat vztah našich předků k těmto postavám. Je příležitostí k dobrodružnému objevování.

4)

Manipulace není spojena jen s totalitními režimy, ale setkáváme se s ní i v současnosti. Je třeba
budovat svoji citlivost, abychom se snadno nestávali její obětí. Poslední z otázek směřuje k uvědomování si, kde se s ní můžeme setkat.

Rozšiřující možnosti:
V knize Slyšte slovo a zpívejte píseň prof. P. Piťhy je cyrilometodějská úcta přirovnávána k ponorné řece
(str. 164-6). Žákům lze téma oživování kultu svatých Cyrila a Metoděje přiblížit na fiktivním rozhovoru olomouckého biskupa Jana Očka z Vlašimi s pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic:
Morava je zvláštní země. Máme tu řeku, která z ničeho nic zmizí a teče neznámo jak a kudy, ale znova se
objeví.“
„Podivné. A víš, že je to táž řeka? Myslel bych, že jedna prostě zmizí a druhá s ní nemá nic společného, je to
jiný mocný pramen.“
„To jsem si myslel také až do chvíle, kdy jsme do mizející řeky vhodili drobné označené větve a našli jsme je
po čase na druhé straně. Ta řeka zanikne, ale nezemře, žije ukryta a znova se objeví.“
V téže knize lze nalézt na stranách 184-187 literárně zpracované téma manipulace cyrilometodějské tradice.
Ke světecké úctě k sv. Cyrilu a Metoději viz dále PIŤHA, P., Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie
na Velkou Moravu, str. 23-30.
S žáky lze vést debatu nad tím, jak se úcta a tradice běžně předává a jak se dostává k nám.
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D 10. Téma - OSLAVY CYRILOMETODĚJSKÝCH MILÉNIÍ
A NAŠE NÁRODNÍ OBROZENÍ
Cíl: Žák si uvědomuje význam cyrilometodějské tradice pro naše národní obrození a význam národního
obrození pro naše moderní dějiny.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text.

2)

První úkol vede žáky k určení tří velkých cyrilometodějských milénií oslavovaných v 19. století:
jedná se o výročí 1000 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (1863), 1000 let
od úmrtí sv. Cyrila (1869) a 1000 let od úmrtí sv. Metoděje (1885). Lektor může žákům pomoci nalézt
odpověď dotazem na letopočet příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Další milénia
mohou žáci odvodit, popřípadě k jejich určení dospět opětovným studiem základních informací
o životě soluňských bratří.

3)

Z první generace tzv. cyrilometodějských horlitelů byl nejvýznamnější osobností František Sušil.
Žáci mají proto za úkol zjistit základní informace právě o něm. Možná pro ně bude překvapením,
že nebyl pouze sběratelem lidové slovesnosti, jak to napovídá navazující otázka.

4)

Otázka týkající se sběru lidové slovesnosti a jejích sběratelů vede žáky k opakování základních
vědomostí z oblasti české literatury.

5)

V předchozím tématu bylo řečeno, že každá doba si z cyrilometodějského odkazu bere to,
co potřebuje. Velmi výrazně se to projevilo právě v období národního obrození. Odpověď pomůže
žákům formulovat první část výchozího textu této lekce: v době Cyrila a Metoděje byl náš jazyk
nejen povolený a podporovaný, nýbrž byl povýšen mezi jazyky bohoslužebné. Této výsadě
se přitom v 9. století těšily pouze latina, řečtina a hebrejština. Generaci národního obrození
to připomínalo, že náš jazyk má svoji hlubokou tradici a měla by mu být navrácena také jeho
důstojnost. Žáci mohou ovšem nalézt i další inspirace cyrilometodějského odkazu.

Rozšiřující možnosti:
Literárně zpracované téma této lekce lze nalézt a žákům zprostředkovat z knihy Slyšte slovo a zpívejte píseň,
str. 174 – 180.
K tématu národního obrození a cyrilometodějských oslav v 19. století viz též PIŤHA, P.: Příprava oslav 1150.
výročí slovanské misie na Velkou Moravu, str. 27-29.
Co je to folklor a jak se o něj u nás dnes pečuje?
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D 11. Téma - VELEHRAD JAKO SYMBOL BOJE ZA SVOBODU A IDENTITU
Cíl: Žák rozvíjí svoji hodnotovou orientaci a je motivován k aktivnímu postoji v oblasti práva.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text. Lektor může žákům na úvod položit otázku, co ze životního příběhu
a odkazu Cyrila a Metoděje mohli pro sebe akcentovat utlačovaní a pronásledovaní lidé
ve 20. století. (Metoděj byl sám vězněn, pro naše předky vytvořil zákoník, oba bratři se snažili
prosazovat právo a spravedlnost aj.)

2)

Téma pomůže žákům zvnitřnit jeho převedení na rovinu jejich životní zkušenosti. Otázka je kladena
záměrně mírně provokativně: při hájení práv nestačí vést jen internetovou diskusi. Mají-li mít
odpovědi žáků hlubší charakter, je vhodné vytvořit debatní skupiny. Problematika odvahy zastat
se někoho se může týkat právě školního prostředí. Není cílem lekce zde tyto problémy vyřešit,
nýbrž poukázat, že postojové hodnoty se získávají od dětství, zpočátku zdánlivě na malých věcech.

3)

Další úkol týkající se perzekuce „chartistů“ již lze plně reflektovat v rámci společné debaty. Lektor
by měl dotazem ověřit, zda žáci vědí, co je to Charta 77 a samizdatová literatura, případně tyto informace doplní. Žáci nevyrůstali v komunismu, a tak bude vhodné, když jim lektor atmosféru doby
přiblíží (viz též rozšiřující možnosti níže).

4)

Následující otázka může žákům pomoci pochopit, čím disidenti za svůj postoj platili a proč tolik
občanů Československa nemělo odvahu se režimu vzepřít.

5)

Uveřejněný emotivní citát Martina Niemöllera může pomoci podtrhnout apel potřeby vystoupit
na obranu práva a spravedlnosti, i když se mě daný problém (zdánlivě) netýká.

Rozšiřující možnosti:
Tématu Velehradu jako symbolu boje za svobodu a identitu je věnována podstatná část expozice Velehrad
na křižovatkách evropských dějin, která se nachází v prostorách bývalého středověkého velehradského
kláštera dříve zvaných „Lapidárium“. Doporučujeme její návštěvu.
V archivu České televize lze nalézt filmový dokument Bazilika: velehradské příběhy svobody z let nesvobody
(režie V. Křístek). Velmi jej doporučujeme ke zhlédnutí.
Informace o období totality včetně elektronické podoby panelů z výstavy Diktatura versus naděje lze nalézt
na webu Ústavu pro studium totalitních režimů: www.ustrcr.cz.
K tématu Velehradu jako symbolu boje za svobodu a identitu viz PIŤHA, P., Příprava oslav 1150. výročí
slovanské misie na Velkou Moravu, str. 46. Velmi jej doporučujeme ke zhlédnutí.
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D 12. Téma - VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI VELEHRADU ZAKLADELÉ A PRŮKOPNÍCI
Cíl: Žák si uvědomuje, že na dílo sv. Cyrila a Metoděje navazují další osobnosti.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text.

2)

Cílem následující aktivity je pomoci žákům uvědomit si, že cyrilometodějská tradice nekončí
postavami sv. Cyrila a Metoděje, popřípadě jejich přímými žáky. Soluňští bratři mají stále své
následovníky. Například je-li podstatnou součástí životního odkazu sv. Cyrila „mluvit
srozumitelným jazykem“, této ideji zasvětila svůj život řada „novodobých Cyrilů“.

Publikovaná, záměrně rozmlžená, fotografie vyjadřuje stav žáků ve vztahu k tomuto tématu. Vidí na ní jen
„nějaké tváře“, podobně jako před chvílí četli o „nějakých lidech“. Konkrétní podobu získá některá z těchto
osob v souvislosti se splněním úkolu tvorby fiktivního rozhovoru se zvolenou osobností. Úkol předpokládá
nastudování základních informací. Pokud to neumožňují podmínky přímo ve škole, lze zadat tento úkol
v rámci domácí přípravy. (Viz též rozšiřující možnosti.) Lektor žákům sdělí svoji představu o rozsahu
(nemusí se jednat pouze o zaplnění řádek v pracovním listu) a informacích, které by neměli opomenout
zaznamenat. Lektor se může žáků otázat, zda vědí, kdo byli přímí žáci sv. Cyrila a Metoděje a zda znají
pojem sedmipočetníci. (Jedná se o souhrnné označení pro sedm svatých: Cyril, Metoděj, Gorazd, Kliment,
Naum, Sáva a Angelár. Jde o sv. Cyrila a sv. Metoděje a jejich žáky, kteří po vyhnání z Velké Moravy založili
v Ochridu středisko slovanské bohoslužby).
3)

Po splnění zadaných úkolů následuje prezentace výsledků práce žáků a její hodnocení.

Rozšiřující možnosti:
Fotografie jmenovaných a dalších osobností jsou publikovány v obrazové příloze knihy Příprava oslav
1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu. Zde jsou také v plném znění jejich jména a hesla vyjadřující
jejich životní povolání. Využití tohoto materiálu může usnadnit zadání úkolu.
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D 13. Téma - VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI VELEHRADU BOJOVNÍCI DUCHA, OBHÁJCI SVOBODY A PRAVDY
Cíl: Žák rozvíjí své kritické myšlení při získávání informací o pouti v roce 1985 a osobnosti M. Pavlíka.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text.

2)

Následně – po přečtení výpovědi jedné z přímých účastnic – zjišťují bližší informace o památné
pouti na Velehradě v roce 1985. (Slovensky psaný text připomene žákům, že až do roku 1993
jsme se Slováky žili ve společném státním útvaru.) Lektor může zvolit více způsobů, jak žákům
informace o pouti v roce 1985 zprostředkovat (viz rozšiřující možnosti). Tím nejhodnotnějším
způsobem jak pro obecný rozvoj poznání, tak také růst znalostí, dovedností a postojů žáka, je
ovšem pátrání po přímých účastnících poutě a realizace rozhovoru s nimi.

3)

Zjišťování informací o Matěji Gorazdu Pavlíkovi může vést u žáků k překvapivému zjištění,
že cyrilometodějská tradice souvisí i s atentátem na Heydricha. Parašutisté totiž skončili svůj boj
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Forma zjišťování informací o biskupu
Gorazdovi může mít opět formu domácí přípravy, popřípadě práce ve škole, pokud to umožňuje
technické vybavení. Lektor může doplnit informaci, že také Matěj Pavlík ještě jako mladík (než
se stal biskupem pravoslavné církve) chodil jako poutník na Velehrad. Cyrilometodějský kontext
události je nastíněn v knize P. Piťhy Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu
na straně 33.

Rozšiřující možnosti:
V archivu České televize lze shlédnout filmový dokument Dělník slova i lopaty (z cyklu Neznámí hrdinové).
Jedná se o dokument o jezuitu Josefu Cukrovi vězněném nacisty i komunisty, který na Velehradě nalezl své povolání a na stáří se sem vrátil (scénář a režie Jiří Fiedo). Žáky by mohla zaujat bezprostřednost,
obyčejnost této neobyčejné osobnosti.
Tématu této lekce plně odpovídá již výše zmíněný filmový dokument Bazilika: velehradské příběhy svobody
z let nesvobody (režie V. Křístek), který je k dispozici na webu České televize. Je zde rovněž mnoho informací
o jubilejní pouti v roce 1985.
Informace o pouti na Velehradě v roce 1985 jsou literárně zpracovány v knize Slyšte slovo a zpívejte píseň,
s. 187 – 190. V rámci hodiny lze četbu tohoto textu zařadit.
Rozhovory s pamětníky přinášejí žákům zkušenost mezigeneračního vyprávění tváří v tvář, jež odnepaměti
patří mezi nejpůvodnější zdroje poznání. Pracujeme-li s ústně předávanými vzpomínkami historickými
nebo etnografickými metodami, rozvíjíme zároveň kritické myšlení žáků. Metodická doporučení pro rozhovory s pamětníky lze nalézt v publikaci Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní
praxi. Metodická doporučení a příklady dobré praxe pro učitele základních a středních škol, (HAVLŮJOVÁ,
H., LEŠNEROVÁ, J. edd.), str. 66-68. (Zde i odkazy na další literaturu.) V elektronické podobě je k dispozici
na webu www.historickededictvi.com.
Téma atentátu na Heydricha může lektor žákům přiblížit puštěním části filmu Atentát (režie Jiří Sequens st.,
1964) Lze také navštívit kryptu chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze.

72

D 14. Téma - JAK A PROČ MÁME PŘISPÍVAT K UCHOVOVÁNÍ
CYRILOMETODĚJSKÉHO IDEOVÉHO POKLADU
Cíl: Žák sumarizuje, co vše tvoří součást cyrilometodějského odkazu a je povzbuzován k jeho aktivnímu
uchovávání a rozvoji.
Postup:
1)

Žáci si přečtou výchozí text.

2)

Poslední lekce pracovního listu má bilanční charakter. Lektor vyzve žáky, aby na základě četby,
ale také práce s pracovními listy v rámci předchozích lekcí a své zkušenosti vůbec uváděli, co všechno tvoří cyrilometodějský poklad. Na základě toho lze vést debatu o tom, co cyrilometodějský
poklad ničí a co z toho mohou žáci pozitivně ovlivnit. Odpovědi souvisí s otázkami a apely uvedenými v závěru výchozího textu.

3)

V pracovním listě je publikováno netradiční zobrazení sv. Cyrila a Metoděje z kaple Kongregace
sester sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Lektor se může otázat, co žákům postavy svým ztvárněním připomínají. Může to být například egyptské umění. Dále se ptá, která z postav je Cyril a která
Metoděj. Postavy pomohou žákům rozlišit jejich atributy. Odpovědi na význam gest mohou
opětovně bilancovat podstatu cyrilometodějského odkazu, jak ho žáci pochopili. Klíčem k úkolu
tedy nejsou vlastní postavy, nýbrž prostor mezi nimi.

Rozšiřující možnosti:
Ve výchozím textu je položena otázka: Známe Desatero? Lektor může v rámci rozšiřujících aktivit vyzvat
žáky, aby tato závazná pravidla pro život křesťanů jmenovali. Některá z pravidel bude třeba vysvětlit,
přeložit do současného jazyka. Z celé šíře způsobů, jak se tomuto tématu věnovat, lze zvolit například
debatu, která z těchto pravidel (popřípadě do jaké míry) jsou závazná pro celou naši společnost. Lze připomenout informace z předchozích lekcí, že právě Cyril a Metoděj se podíleli na formování našeho prvního
zákoníku a byli hlasateli křesťanských hodnot – tedy i Desatera.
Na webu www.maticevelehradska.cz je pod odkazem Napsali o Velehradu shromážděno množství výpovědí významných osobností o cyrilometodějském odkazu. Žáky lze vyzvat, aby z nich vybrali ten, který je
zaujal, a svoji volbu zdůvodnili.
Inspiraci k debatě o Desateru lze najít v knize P. Piťhy: Výchova, naděje společnosti. Praha 2006. Dále pak
v knize téhož autora Plody zla (České Budějovice 2010).
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Zdroje informací a doplňující odkazy pro lektory:
Pracovní listy přímo navazují a odkazují se na tyto dva knižní tituly:
Piťha, P. (ed.): Příprava oslav 1150. výročí slovanské misie na Velkou Moravu. Příručka pro školní
praxi. České Budějovice 2012. Dostupné v elektronické podobě na webu: http://www.noviny-robinson.cz/
cyril_a_metod
Piťha, P.: Slyšte slovo a zpívejte píseň, České Budějovice 2012.
K postavám sv. Cyrila a Metoděje a Velké Moravě
Dvorník, F.: Byzantské misie u Slovanů, Praha 1970.
Galuška, L.: Slované, doteky předků, Brno 2004.
Jarošová, J.: Svatí kacíři aneb reportáž nejen z Velké Moravy, Praha 2000.
Ladman, D., Piťha, P.: O svatém Cyrilu a svatém Metoději, České Budějovice 2012.
Neužil, F.: Řezenské ortely, Praha 1988.
Polách, A.: Bratři ze Soluně: život Konstantina a Metoděje, Praha 1995.
Pravdivý příběh byzantských věrozvěstů Konstantina a Metoděje. Uherské Hradiště 2013.
Talafantová, Č.: Jak Slovo na Velkou Moravu přišlo, Brno 2012.
Tkadlčík, V.: Cyrilometodějský kult na křesťanském západě, 1995.
Vašica, J.: Literární památky epochy velkomoravské 863-885, Praha 1966.
Zlámal, B.: Svatí Cyril a Metoděj, Řím 1985.
Zlámal, B.: Slovanští apoštolové svatí Konstantin-Cyril a Metoděj, in: Bohemia Sancta, Praha 1989, s. 7-28.
K dějinám a významu Velehradu
Cinek, F.: Stojan, Antonín Cyril – Život a dílo, 2004.
Cinek, F.: Velehrad víry. Duchovní dějiny Velehradu, Olomouc 1936.
Piťha, P.: Svatí Cyril a Metoděj, Velehrad-symbol a úkol, Praha 2011.
Pojsl, M.: Velehrad: Sv. Cyril a Metoděj v ikonografii baziliky, Velehrad 2005.
K unionismu a velehradským kongresům
Górka, L.: Svatí Cyril a Metoděj: ekumenická dimenze smíření, Olomouc 2007.
Tkadlčík, V.: Minulost a budoucnost velehradských kongresů, Velehrad 1988.
Špidlík, T.: Cyrilometodějská tradice, in: Jesuité, 13/5 2004, s. 1-8.
Obecné
Gombrich, E. H.: Příběh umění, Praha 2006.
Havlůjová, H., Lešnerová, J. (edd.): Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit ve školní praxi. Praha 2012.
Herout, J.: Slabikář návštěvníků památek. Praha 1980.
Lencz. L.: Križová, O.: Etická výchova, Praha 2000.
Piťha, P.: Adventní čas. Praha 2002.
Piťha, P.: Jedeme na pouť. Praha 2007.
Piťha, P.: Plody zla. České Budějovice 2010.
Piťha, P.: Vánoce, Praha 2008.
Piťha, P.: Velikonoce, Praha 2000.
Piťha, P.: Výchova, naděje společnosti. Praha 2006.
Ševců, O.: Architektura: Lexikon architektonických prvků a stavebního řemesla. Praha 2013.
Vaško, V.: Dům na skále. Církev zkoušená/1., Kostelní Vydří 2004.
Web
http://www.archeologienadosah.cz/ (web projektu Archeologie na dosah: edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví), www.biblenet.cz (elektronická verze českého ekumenického překladu Bible)
http://biblickedilo.cz/ (České katolické biblické dílo), www.listar.cz (Listář – časopis zaměřující se na obnovu
cyrilometodějské úcty a ekumenickou spolupráci), www.historickededictvi.com (web projektu Kulturně historické dědictví a udržitelný rozvoj místních komunit), www.maticevelehradska.cz (občanské sdružení rozvíjející CM
tradici a podporující Velehrad), http://monasterium.historickededictvi.com/ (web e-learningového kurzu
Monasterium aneb nebojte se klášterů), www.moraviamagna.cz (Moravia Magna, Společnost pro kulturu, historii
a umění), www.pamatkynasbavi.cz (web projektu Vzdělávací role NPÚ: edukace jako klíčový nástroj pro zkvalitnění
zkvalitnění kulturního dědictví ČR), http://www.unesco-czech.cz/ (České dědictví UNESCO), www.ustrcr.cz
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RASTISLAVOVO POSELSTVÍ

Pomoz nalézt poslovi cestu z Moravy do Byzance.
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neslýchaných novotách poradili. Zavolali tam také Konstantina
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