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pro děti předškolního věku
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RODINA
Svatý Konstantin a svatý Metoděj byli bratři. Narodili se
ve městě, které se jmenuje Soluň. Metoděj byl o hodně
starší než Konstantin. Jejich otec se jmenoval Lev. Byl
druhým nejmocnějším mužem v zemi, která se jmenovala Makedonie. Maminka byla Slovanka a jmenovala se
Marie.
Domaluj postavy Konstantina a Metoděje.

Do rámečku nakresli, jak vypadá místo (město nebo
vesnice), ve kterém vyrůstáš ty.
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DĚTSTVÍ A
A KONSTANTINŮV
KONSTANTINŮV SEN
SEN
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Konstantin byl velmi nadaný chlapec. Uměl krásně vyprávět. Jednou vypravoval, co se mu zdálo. Císař svolal
nejkrásnější dívky z celé říše a řekl mu, ať si vybere
za ženu tu, která se mu nejvíc zalíbí. Vybral si tiché děvče
s milým úsměvem. Jmenovala se Sofia. Všichni se divili
a maminka řekla, že si vybral dobře. Sofia totiž znamená
moudrost.

Jaká by byla tvoje volba? Vybarvi zvolenou postavu.

Znáš nějakého moudrého člověka?
Císař je nejvyšší panovnická hodnost.
Jaké by podle tebe měl mít císař vlastnosti,
aby se lidem v jeho zemi dobře žilo?
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CAŘIHRAD,
CAŘIHRAD, MÍSTO
MÍSTO STUDIÍ
STUDIÍ
Nejdříve Metoděj a za pár let i Konstantin odešli studovat do Cařihradu. To bylo hlavní město Byzantské říše.
Bylo tam mnoho krásných chrámů a paláců. Byl tam
i největší křesťanský chrám, který se jmenoval Chrám
Boží moudrosti. Cařihrad byl velice živým městem a sjížděli se tam kupci z dalekých zemí.

Domaluj město Cařihrad tak, aby bylo opravdu
krásné, plné barev a lidí.

Jak se jmenuje místo,kde se děti učí?
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CESTY DO BAGDÁDU A NA KRYM
Konstantina si rychle všimli nejdůležitější učitelé a učenci.
Zvali ho ke svým hovorům a poznali, že Konstantin umí
skvěle vysvětlit i složité věci. Vyprávěli o něm císaři, který
se o tom sám přesvědčil. Proto Konstantina začal užívat
jako svého vyslance. Konstantin byl vyslán do Bagdádu
a pak na Krym k Chazarům.
Konstantin a Metoděj mnoho cestovali. Císař je
posílal tam, kde si lidé nerozuměli, aby jim pomohli
najít správné řešení. Najdi, jaké je správné řešení
v této situaci.

Zakroužkuj, které dopravní prostředky mohli Konstantin
s Metodějem na svých cestách použít.
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SV. KLIMENT
Při jedné cestě se Konstantinu a Metoději podařilo objevit
na Krymu vzácný poklad. Měli velkou radost z toho, že
nalezli hrob sv. Klimenta, jehož spisy Konstantin znal
a velice si ho vážil. Ten hrob se úplně ztratil, protože se
přes něj přelilo moře. Ale bratři ho při odlivu našli na
mělčině u břehu. Ostatky svatého Klimenta pak vzali
s sebou.
Vybarvi políčka barevně podle počtu teček
a zjisti, co je na obrázku.

Svatý Kliment byl pro Konstantina a Metoděje vzorem.
Namaluj do rámečku člověka, který je vzorem pro tebe.
Člověk, který je někomu
vzorem, je krásný tím,
jaký je, jak se chová
nebo co pěkného po něm
zůstalo.
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RASTISLAVOVO
RASTISLAVOVO POSELSTVÍ
POSELSTVÍ
V době, o které si vyprávíme, vládl na Moravě kníže Rastislav. Jeho země už dávno přijala křesťanství, ale kníže
pozoroval, že tomu lidé moc nerozuměli, protože neměli
své kněze a s cizinci se nemohli domluvit. Proto vyslal
posly do Byzance, aby k nim císař poslal slovanské kněze,
kterým by rozuměli. Císař vyhověl a poslal k nim Konstantina a jeho bratra Metoděje.
Pomoz nalézt poslovi cestu z Moravy do Byzance.
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ŽIVOT NA
NA VELKÉ
VELKÉ MORAVĚ
MORAVĚ
ŽIVOT
Velká Morava, kde vládl kníže Rostislav, byla mocná
a bohatá země. Moravané měli velká stáda a obdělávali
pole a zahrady. Byli také zručnými řemeslníky, kteří
vyráběli šaty a obuv, hliněné nádobí, nástroje a zbraně.
Neměli ale knihy napsané v jejich jazyce.
Vyzdob oblečení slovanské ženy a nádobu, kterou
nese. Obrázky z knih o Slovanech ti napoví, jak se
tehdy žilo. Můžeš také dívce dokreslit kamaráda,
který ji bude chránit.
Víš, k čemu slouží muzeum, skanzen nebo památník?
Vydej se na průzkum třeba do nejbližšího muzea.
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PÍSMO
PÍSMO A
A EVANGELIUM
EVANGELIUM
Aby Moravané mohli číst a psát ve svém jazyce, potřebovali písmo. Konstantin pro ně písmo vymyslel. Spolu
s Metodějem tím písmem napsali první slovanské knihy.
Vůbec první byly překlady z evangelia.
Vyber si písmeno hlaholské abecedy, které se ti
nejvíce líbí, a napiš do rámečku.

Bible je nejdůležitější knihou pro křesťany. Jaká
kniha je pro tebe tak důležitá, že chceš, aby ti
z ní někdo opakovaně četl?
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SLOVANSKÁ
SLOVANSKÁ BOHOSLUŽBA
BOHOSLUŽBA
Moravané měli velkou radost, že kněžím, kteří přišli
z Byzance, dobře rozumí. Nejvíc se jim líbilo, že Konstantin a Metoděj užívali slovanského jazyka při bohoslužbách,
takže mohli spolu s nimi zpívat.

Dopiš do bublin, jak Konstantin s Metodějem zdraví
obyvatele Moravy. Jakou bys jim zazpíval písničku,
aby měli radost?
Postavy na obrázku se shromáždily kolem stolu,
kterému se říká oltář. Dvě postavy se ale nechtějí
s ostatními lidmi kamarádit. Napadne tě nějaké
kouzelné slovo, kterým bys je mezi ostatní pozval?
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CESTA DO
DO ŘÍMA,
ŘÍMA, CYRILOVA
CYRILOVA SMRT
SMRT
CESTA
Cizím kněžím se nelíbilo, že Moravané mají slovanské
kněze radši než je. Chtěli se jich proto zbavit. Obžalovali
je v Římě, že zavádějí nedovolené novoty. Oba bratři se
museli jít do Říma obhajovat. Vyhráli svou věc na celé
čáře, papež povolil slovanskou bohoslužbu. Konstantin
však byl u konce svých sil, roznemohl se a zemřel v klášteře, kde přijal jméno Cyril.
Cyril se stal mnichem v klášteře. Nosil zde oděv
s kapucí - kutnu. Metoděj se stal biskupem. Nosil
proto na hlavě špičatou čepici - mitru. Na sobě měl
plášť - ornát, přes který měl přehozenou šálu,
nazývanou pallium. Spoj čarou, co ke komu patří.

Metoděj

Cyril

Kdybys měl možnost vybrat si nové jméno jako
Konstantin, jaké by to bylo?
Úkolem mnichů v klášteře je modlitba a práce.
Biskupové se mají starat o lidi věřící v Boha
podobně, jako pečují pastýři o ovečky.
Papež je římským biskupem.
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ŘEZENSKÝ SOUD
SOUD
ŘEZENSKÝ
Papež si přál, aby Morava byla samostatná. Vysvětil Metoděje na biskupa a jmenoval ho moravským arcibiskupem. Metodějovy protivníky to tak rozčílilo, že se rozhodli
Metoděje odstranit. Podařilo se jim ho zajmout, postavili
ho před soud a dali ho do vězení. Byl tam zavřený skoro
tři roky. Když se o tom papež dozvěděl, osvobodil ho
a Metoděj se vrátil na Moravu.
Po dlouhém věznění Metoděj málem zapomněl,
co je to radost. Připomeň mu, jak se člověk
směje. Dokresli Metodějův obličej.

Člověk může být nesvobodný nejen za mřížemi.
Nesvobodu přinášejí také nepěkné vztahy.
Co můžeš udělat pro to, aby ses doma v rodině
nebo mezi kamarády cítil dobře ty i ostatní?
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KŘEST
KŘEST KNÍŽETE
KNÍŽETE BOŘIVOJE
BOŘIVOJE
Metoděj se snažil, aby se křesťanství rozšířilo i do dalších
slovanských zemí. Pro naše národní dějiny je nejdůležitější, že na Velehradě pokřtil knížete Čechů Bořivoje
a jeho manželku Ludmilu.

Křest je obřad obmytí vodou. Pro křesťany znamená
očištění všeho, čím se ušpinil život člověka.
Kníže byl pán a vladař, jakoby malý král.
Dokresli očišťující vodu stékající z nádoby.
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METODĚJOVA
METODĚJOVA SMRT
SMRT A VYHNÁNÍ
Metoděj to neměl po návratu z vězení nijak lehké. Nový
kníže Svatopluk nadržoval cizím kněžím a ti na Metoděje
stále útočili. Metoděj však stále pracoval, vedl moravskou
církev a dokončil celý překlad Bible. Ve vysokém věku
zemřel na Velehradě. Co si jeho nepřátelé nedovolili,
dokud žil, udělali hned po jeho smrti. Vyhnali všechny
jeho žáky.
Co se stane s pampeliškou, když odkvete?
Odpověď na otázku ti pomůže zjistit, co se stalo
s Metodějovými žáky, kteří se rozprchli, jako když
foukneš do odkvetlé pampelišky.

Dokresli semínkům pampelišky chmýří.
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VELEHRAD
VELEHRAD ŽIJE
ŽIJE
Zdálo se, že na Moravě nezůstalo z díla sv. Cyrila
a Metoděje nic. Po nějakém čase se ukázalo, že jejich
práce zapustila hluboké a živé kořeny. Velehrad znovu
vyrostl a dnes žije bohatým životem.
Dokresli obrázek Velehradu tak, aby byl plný lidí.

Svátek Cyrila a Metoděje se každoročně slaví
5. července, kdy bývá na Velehradě velká
pouť.
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Spočítej a zapiš, kolik je kytiček, kuřátek a motýlků.
Vytvoříš tak letopočet příchodu Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu.
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