VOLÍM SI SOFII
Pracovní listy
pro I. stupeň ZŠ

...................................................................

DĚTSTVÍ
DĚTSTVÍ
Sv. Konstantin a sv. Metoděj byli bratři. Narodili se v městě Soluni.
Jejich otec byl Řek, jmenoval se Lev. Byl to druhý nejmocnější muž
země, která se jmenovala Makedonie. Jejich maminka byla Slovanka
a jmenovala se Marie.
Metoděj byl zdravý, mohutný chlapec plný síly. Vydal se také na vojenskou dráhu. Jeho o mnoho let mladší bratr byl naopak velmi slabý a od
narození churavějící dítě. Byl však nesmírně nadaný. Už jako mladíček
byl tak vzdělaný, že mu říkali Konstantin filozof.
Domaluj postavy obou bratří tak, jak to vyjadřuje popis
v předchozím textu. Věnuj zvláštní pozornost výrazu tváře
a promysli,co dáš postavám do rukou.

Na mapě uprostřed sešitu jsou vyznačena místa spojená
s působením Cyrila a Metoděje. Napiš,kde se nachází Soluň.
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Jak se nazývá stát, ve kterém bychom Soluň mohli navštívit
dnes?

KONSTANTINOVO VELKÉ NADÁNÍ

štědrost

krása

zodpovědnost

pracovitost

přátelství

trpělivost

zdraví

skromnost

úspěch

Konstantin byl velmi tichý chlapec. Už jako malý překvapoval svým
myšlením a uměním vyprávět. Jednou vypravoval, jaký měl v noci sen:
„Zdálo se mi, že císař vystrojil slavnost. Nařídil, aby na ni přišly všechny krásné dívky z celého císařství. Pozval také mne a řekl, abych si
vybral tu, která se mi nejvíc líbí, a že mi ji dá za ženu. Vybral jsem
si tu, která měla nejhezčí úsměv. Měla i hluboké oči, ze kterých zářila
dobrota a radost. Jmenovala se Sofia.“ „Dobře sis vybral,“ řekla mu
maminka. „Sofia znamená Moudrost. Ta nikoho neopustí, vede ho
po správné cestě a chrání ho před zlem. I tebe bude chránit a dobře ti
bude radit.“

moudrost

Jak bys volil ty? Člověk nevolí vždy jen mezi dobrým
a špatným, ale mnohdy také mezi dobrým a lepším. Vyber
sedm nejlepších postav a očísluj je od čísla jedna k číslu
sedm podle toho, jak si ceníš lidských kvalit, které mají
napsány na šatech.
Napiš, který bod na mapě označuje Konstantinopol. Víš, jak
se toto město jmenuje dnes?
Nejen v knihách, ale i v čistých srdcích, lze hledat poznání.
Znáš nějakého moudrého člověka? Jaký je rozdíl mezi
moudrostí a chytrostí? Jak spolu souvisí moudrost a vzdělání?
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SPOR
SPOR O
O OBRAZY
OBRAZY
V Cařihradě, hlavním městě říše, panoval dlouhou dobu mezi učenými
muži spor o obrazy. Jedni říkali, že mít obrazy svatých je dobré, druzí
říkali, že se lidé obrazům klaní jako Pánu Bohu, a to je špatné. Jejich
stoupenci začali obrazy ničit. Vynášeli je z chrámů, rozštípali je sekerami a pálili je na ohni. Byla to velká škoda, protože obrazy byly krásné.
Konstantin se statečně postavil na jejich obranu, císař mu dal za pravdu
a ničení zakázal.
Když máme na fotografii obrázek naší maminky, myslíme
s láskou na ni a ne na fotografii v rámečku.

Prohlédni si dobře obrázek a zkus ho popsat. Umělci se
někdy vzdalují od skutečnosti, aby něco sdělili.
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V čem se liší tato ikona od skutečnosti?

CESTA DO
DO BAGDÁDU
BAGDÁDU
CESTA
Po nedlouhé době přišla k císaři zpráva, že muslimové v okolí Bagdádu
utiskují křesťany. Vzpomněl si, jak v učené debatě Konstantin skvěle
obhájil obrazy, a poslal ho tam. Muslimové se ke křesťanům chovali
opravdu nehezky. Namalovali jim na dveře zuřivé čerty, a když vyšli
na ulici, pokřikovali na ně a někdy je i zbili. Když Konstantin přicestoval, uvítali ho slušně jako císařova vyslance, ale chtěli si hned na začátku
z něho udělat legraci. Zeptali se ho, co je to za divné obrazy na některých dveřích. Mysleli, že si s takovou hádankou nebude vědět rady.
Konstantin jim ale hned odpověděl: „To jsou čerti, kteří mají vztek,
protože nemůžou dovnitř. Křesťané je k sobě nepustí. U muslimů
u dveří nejsou, protože jsou uvnitř jako doma.“ Stejně vtipně jako
uštěpačným průvodcům odpověděl Konstantin i všem muslimským
učencům.
Kdo ve vyprávění zachoval chladnou hlavu? Co to podle tebe
znamená?
Spoj čarou názvy třech světových náboženství s jejich
symboly a stavbami, ve kterých se setkávají jejich vyznavači.
židovství

křesťanství

islám

Podtrhni slova, která pomáhají řešit spory nebo jim
předcházet:
respekt vztek
tvrdohlavost

rozvaha

vychytralost

naslouchání

hněv

neústupnost

ochota smířlivost horlivost
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NALEZENÍ HROBU
HROBU SVATÉHO
SVATÉHO KLIMENTA
KLIMENTA
NALEZENÍ
Císař byl s Konstantinovou diplomatickou prací velmi spokojen a poslal
ho k úkolu ještě těžšímu. Nejednalo se totiž jen o náboženské spory.
Na Krymu probíhala válka a chán, vůdce Chazarů, požádal císaře
o pomoc. Proto poslal císař spolu s Konstantinem také jeho bratra
Metoděje, který byl zkušeným vojákem. Oba bratři i zde skvěle obstáli,
obnovili mír a Chazarové přijali křesťanství. Chán byl šťasten a chtěl
bratry obdarovat. Vyžádali si především všechny byzantské zajatce
z dřívějších dob, ale Konstantin dále řekl: „Někde ve vaší zemi je vzácný
poklad. Jsou to ostatky sv. Klimenta, který tu byl před staletími
umučen a pohřben. Pomoz mi jeho hrob najít a odvézt část jeho ostatků.“ Chán mu vyhověl a Konstantin hrob skutečně našel.
Najdi, kde se na obrázku nachází tyto výstřižky. Která
slova k nim přiřadíš?
ostatky

kotva

odliv

mořské dno

Ostatky sv. Klimenta nesli bratři jako
vzácný poklad, protože jim představovaly
člověka, kterého si vážili a který byl pro
ně životním vzorem. Znáš i ty člověka,
který je pro tebe vzorem? Zde můžeš
napsat jeho jméno nebo nalepit obrázek:
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Zakroužkuj na mapě, kde se nachází
poloostrov Krym v Černém moři.

ryba

POSELSTVÍ KNÍŽETE
KNÍŽETE RASTISLAVA
RASTISLAVA
POSELSTVÍ
A CÍSAŘOVA
CÍSAŘOVA ODPOVĚĎ
ODPOVĚĎ
A

V téže době, kdy se Konstantin s Metodějem vraceli z Krymu do Cařihradu, se z opačné strany blížila skupina jiných vyslanců. Nesli do Cařihradu poselství knížete Rastislava. Ten vládl na Moravě. Byl to dobrý
hospodář, dobrý vojevůdce, ale hlavně moudrý muž. Pochopil význam
křesťanství, ale pozoroval, že se na Moravě rozvinulo jen málo, protože
Moravané neměli žádné kněze ze svých řad a cizím kněžím moc nerozuměli, protože nemluvili dost dobře jejich jazykem. Napsal tedy list
byzantskému císaři Michalovi a prosil o kněze, kteří mluví slovanským
jazykem, aby Moravanům mohli všechno lépe vysvětlit. Císař mu
rád vyhověl a také tento úkol svěřil bratřím ze Soluně. Vybral je nejen
proto, že by nikdo jiný tak velký úkol nezvládl, ale také proto, že uměli
slovanský jazyk, kterým mluvila jejich matka.
Kníže Rastislav vyslal do Byzantské říše poselstvo s dopisem.
Co v něm mohlo být napsáno? Pokus se vytvořit tento dopis...

Nezapomeň na:
adresu
oslovení
datum
důvod žádosti
podpis
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ŽIVOT NA
NA VELKÉ
VELKÉ MORAVĚ
MORAVĚ
ŽIVOT
Morava byla mocná a bohatá země. V té dávné době uměli Moravané
mnoho. Měli velká stáda dobytka a ovcí, uměli zacházet s koňmi, měli
zahrady a pole, kde pěstovali různé druhy obilí, zeleniny, ovocných
stromů, ale také lnu. Znali i vinnou révu. Oděvy dělali z plátna, vlny
a kožešin. Dovedli pracovat s měkkým a tvrdým kovem a dělali nástroje
všeho druhu, ale také zbraně, aby se mohli bránit a lovit zvěř. Ze vzácných kovů uměli tvořit jemně zdobené šperky a jejich zruční kováři
dovedli zdobit svá díla. Ale jedno neměli. Neměli žádné knihy napsané
ve svém jazyce, protože neměli pro svůj jazyk ani žádné písmo.
Představ si, že jsi majitel cestovní kanceláře. Vytvoř nabídku
zájezdu z Benátek na Velkou Moravu v 9.století.
Využij informací z knih a internetu.

Cestovní kancelář ________________________________ pořádá zájezd z Benátek

na Velkou Moravu. Při pobytu navštívíme tato místa: _______________
_____________________________________________________________________________________.
Zhlédneme pozoruhodné stavby_______________________________________________

________________________________________K jídlu bude______________________________.
Způsob dopravy ________________________________________, ubytování:___________

_________________________.Délka zájezdu:__________________________________________,
pobyt na V.M.:___________________________________.

Na programu bude: - ukázky řemesel : ____________________________________.
-

sportovní vyžití:___________________________________________________________.
kultura:____________________________________________________________________.

Možnost zakoupení kvalitní bižuterie, vojenská přehlídka v ceně.
Cena zájezdu:__________________________________________.
Místo a čas odjezdu:__________________________________.
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ŽIVOT NA
NA VELKÉ
VELKÉ MORAVĚ
MORAVĚ
ŽIVOT

8

MÍSTA
MÍSTA PŮSOBENÍ
PŮSOBENÍ KONSTANTINA
KONSTANTINA A
A METODĚJE
METODĚJE

Dunaj

Mo
rav
a

Vltava

dnešní Praha

Ja

dr
an

sk

ém

oř
e

Středozemní moře
Egejské moře
Časová osa působení Cyrila a Metoděje na Velké Moravě
863 - příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
869 - v Římě umírá Cyril (Konstantin), schválení slovanské bohoslužby,
Metoděj se stává arcibiskupem moravskopanonským
880 - Papežská bula potvrzující slovanskou liturgii

Dunaj

Černé moře

885 - úmrtí Metoděje a následné vyhnání slovanských kněží

883/4 - křest českého knížete Bořivoje arcibiskupem Metodějem

906-907 zánik
Velké Moravy

SLOVANSKÉ PÍSMO A PŘEKLAD EVANGELIA
Aby se Slované na Moravě mohli učit, číst a psát knihy ve svém jazyce,
potřebovali písmo. Konstantin znal jazyky mnoha národů a uměl číst
i psát znaky, kterými byly sepsány jejich knihy. Žádná se nehodila.
Proto pro Slovany vytvořil nové písmo tak, že vybral znaky z různých
jazyků. Jen jedno písmeno doopravdy udělal sám. Je to hned první
písmeno abecedy. Písmeno A v jeho abecedě má podobu malého křížku.
Kříž je znamením křesťanů a Konstantin si přál, aby všechno, co kdy
bude jeho písmem napsáno, bylo křesťanské. První, co bylo novým
písmem napsáno, byly úryvky z evangelia, které bratři začali překládat
do slovanské řeči.

É

J

Á

..................................................................................
Ke čtyřem evangeliím napsal Konstantin veršovanou předmluvu zvanou Proglas. Jistě se ti podaří rozluštit z něj jednu
větu zapsanou výše.
Vytvoř svůj podpis hlaholským písmem. Takto se můžeš podepsat i na první
straně.
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RASTISLAV A SVATOPLUK

Jak rozumíš větě z Proglasu, kterou jsi vyluštil? „Obleč“
tohoto člověka,symbolizujícího národ, do knih,které máš rád.

Dnes čteme hodně informací na internetu. Napiš přednosti
tištěné knihy a internetu.
přednosti knihy

výhody internetu
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UVÍTÁNÍ
UVÍTÁNÍ NA
NA MORAVĚ
MORAVĚ A
A PRVÉ
PRVÉ KROKY
KROKY PRÁCE
PRÁCE
Přípravy na cestu trvaly dost dlouho, protože oba bratři musili najít
dobré spolupracovníky. Hledali vzdělané muže, kteří znali slovanský
jazyk. Museli také pokročit v překladu knih, které budou nejvíce potřebovat při slavení mše a při výchově Moravanů. Koncem léta r. 863,
po putování, které trvalo skoro čtvrt roku, dorazili na Velehrad. Kníže
Rastislav je slavně přivítal a všichni se radovali, že jim rozumí. Vzdělaní
muži z Moravy se podivovali slovansky napsaným knihám a novému
písmu – glagolici. Prvým, oč se zajímal Konstantin, byla škola. Když mu
kníže představil nadané mladé muže, ihned s nimi začal pracovat. Byl
spokojen, protože byli bystří a hlavně pilní. Učení je těšilo.
Dokresli k postavám Konstantina a Metoděje jejich žáky
a také nezbytné vyučovací pomůcky.

Zakroužkuj, které předměty by mohli vyučovat.
MATEMATIKA, ŘEČNICTVÍ, ČTENÍ A PSANÍ, ANGLIČTINA, ZEMĚPIS,
PRÁCE S POČÍTAČEM, PŘÍRODOPIS, TĚLOCVIK, GEOMETRIE
Rozlušti a zapiš, který rok doputovali Konstantin
a Metoděj na Moravu (žlutá písmena jsou počáteční písmena
číslic).

OSLE ŠETŘI
..............
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Napiš, který bod na mapě označuje hlavní sídlo Velké
Moravy - Veligrad.

SPORY O
O SLOVANSKÝ
SLOVANSKÝ JAZYK
JAZYK
SPORY
Franským kněžím se nelíbilo, že Konstantin a Metoděj mají takové
úspěchy a že jim Moravané dávají přednost před nimi. Stěžovali si
na to biskupům a učencům západních zemí. Když jim vyprávěli,
že bratři přeložili Bibli do slovanského jazyka a že mluví slovanštinou
i při mši, hrozně se rozzlobili. Sešli se v Benátkách, aby se o takových
neslýchaných novotách poradili. Zavolali tam také Konstantina
a Metoděje a chtěli je přísně soudit a jejich práci jim zakázat. Z klidného
hovoru se stala doslova hádka. Bratři vysvětlovali, proč to všechno tak
dělají. Říkali, že všichni lidé mají právo se vzdělávat a při bohoslužbách
rozumět. Měli pravdu, ale jejich odpůrci o tom nechtěli ani slyšet
a dokonce je obžalovali u papeže.
V Evropě žije mnoho národů mluvících různými jazyky. Je důležité, aby
se v podstatných věcech dokázali domluvit a přitom každý zůstal sám
sebou.
Vybarvi oblečení postav barvami vlajek evropských států.

Vyhledej, kterým státům patří tyto vlajky:.......................
.........................................................................
Napiš, který bod na mapě označuje Benátky a Řím.
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OBHÁJENÍ
OBHÁJENÍ SLOVANSKÉ
SLOVANSKÉ BOHOSLUŽBY
BOHOSLUŽBY A
A CYRILOVA
CYRILOVA
SMRT
SMRT

Bratři se cesty do Říma obávali. Věděli, že je cizí biskupové očernili.
Papež Hadrián II. je však vlídně přijal a Římané je měli rádi, protože jim
přinesli ostatky jejich milovaného sv. Klimenta. Papež svolal velké shromáždění biskupů a vzdělanců, aby spolu s ním vyslechli, co se na Moravě
skutečně děje. Konstantin všechno mistrovsky vysvětlil a papež mu dal
za pravdu. Dovolil slovanský jazyk při bohoslužbách, pochválil oba
bratry a dal vysvětit jejich žáky. Metoděje ustanovil moravským arcibiskupem. Bylo to slavné vítězství. Radost z něho však Moravanům zkalila
náhlá Konstantinova smrt. Byl už velmi unaven cestou a spory, a proto
chtěl zůstat v jednom římském klášteře, kam vstoupil a přijal jméno
Cyril. Žil v něm ale jen čtyřicet dnů.
Podle čeho poznáš, kdo na obraze je Cyril a kdo Metoděj?
Dopiš k postavám jména a spoj čarou, co ke komu patří.

e
olic
h
a
l
h

filozof

ík
zákon

arci
b

v Římě
zemřel
stratég

ší
mlad
.......................
Svatý Cyril byl v roce 869
pohřben v bazilice Sv. Klimenta
v Římě. Co bys napsal na náhrobek sv. Cyrilovi tak, aby každý
věděl, kdo zde odpočívá?
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RASTISLAV
RASTISLAV A
A SVATOPLUK
SVATOPLUK
Kníže Rostislav moudře vedl moravskou zemi a statečně ji hájil proti
nepřátelům. Netušil, že největší nebezpečí vyrůstá těsně vedle něho.
Jeho synovec Svatopluk, který žil v Nitře, byl silný a ctižádostivý muž.
Tajně vyjednával s Franky a dohodl se s nimi. Zrádně se zmocnil svého
strýce a vydal ho králi Ludvíkovi. Ten ho dal oslepit a slavný kníže
Rastislav zemřel neznámo kdy a kde v jeho vězení. Svatopluk se stal
moravským knížetem. Byl to silný muž, který svou moc rozšířil všemi
směry. Za jeho vlády začalo se o Moravě mluvit jako o Velkomoravské
říši. Spolu se svým mocenským vlivem přinášel do jiných slovanských
zemí křesťanství.
Kníže Svatopluk nebyl ani pouze dobrý ani pouze špatný.
Napiš,
v čem jednal dobře

+

v čem jednal špatně

-
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DALŠÍ
DALŠÍ OSUDY
OSUDY SV
SV. METODĚJE
METODĚJE
A
A JEHO
JEHO MORAVSKÉHO
MORAVSKÉHO DÍLA
DÍLA

Arcibiskup Metoděj se z Říma vracel jako vítěz, ale jeho nepřátelé se
nechtěli vzdát. Podařilo se jim Metoděje zatknout, odsoudit a dát
do vězení. Tam ho tajně drželi skoro tři roky. Nakonec se to dozvěděl
papež a vysvobodil ho. Po návratu na Moravu to Metoděj neměl snadné,
protože kníže Svatopluk mu v mnohém odporoval. V jednom se však
shodovali, v šíření křesťanské víry. Tak se stalo, že Metoděj pokřtil
na Velehradě knížete Bořivoje.
Přes všechny překážky Metoděj stále se svými věrnými žáky pracoval
a podařilo se jim dokončit překlad celé Bible. Také škola vzkvétala.
Metoděj ovšem stárnul a o velikonočních svátcích roku 885 zemřel.
Ihned poté přemluvili franští kněží v čele s biskupem Vichingem Svatopluka, aby udělal jednou provždy konec sporům a vyhnal z Moravy
všechny slovanské kněze. To se skutečně stalo.

...Seď se psy, toť tvé právo ne kněže,

ale nemúdrá krávo, že nedbáš na tvorcě
svého, za buoh jmajě výra ušatého.

..............................................................
...............................................................
...............................................................
...............................................................

Ke křtu došlo v souvislosti s legendární hostinou na dvoře
krále Svatopluka. Bořivoj jako nepokřtěný prý nesměl zasednout s ostaními ke stolu. Svatopluk se na něj obrátil se slovy,
která jsou zaznamenána v Dalimilově kronice. Pokus se je
převést do současného jazyka.
Co všechno znamená pozvat někoho ke stolu?
............................................
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Dnes se mluví o křtu knih, CD,DV. Původní význam
slova je ovšem jiný. Zjisti, co je smyslem tohoto
obřadu.

DÍLO
DÍLO ŽIJE
ŽIJE
Co mělo být zkázou cyrilometodějského díla, změnilo se v jeho šíření.
Vyhnaní slovanští kněží se uchýlili do jiných slovanských zemí, založili
tam kláštery a školy a zvláště na Balkáně rozkvetla slovanská písemná
kultura. Také v Čechách pokračovala cyrilometodějská tradice. Vícekrát
se zdálo, že tato tradice v naší zemi zanikne, ale vždy znovu ožila. Z původních hlubokých kořenů vyrostl i dnešní Velehrad, na který stále
proudí poutníci i z dalekých slovanských zemí, aby si zde připomínali
svaté soluňské bratry, ale především jejich velké myšlenky.

Archeologové dosud hledají Metodějův hrob. Mnohem důležitější je ale hledání odkazu - „pokladu“ Cyrila a Metoděje.
Najdi v osmisměrce čtyři slova odpovídající čtyřem klíčům
od velehradského pokladu a zapiš je do obrázků klíčů.
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