Metodika

Cyril a Metoděj

Milí rodiče, vychovatelé, učitelé a animátoři, otevřeli
jste materiál, v němž vám předkládáme nabídku, díky které
můžete pomocí výtvarného projevu přiblížit dětem státní
svátek České republiky Den slovanských věrozvěstů.

Metoděj ve vězení

• prosíme o přečtení a následné převyprávění příběhu
o svatém Cyrilu a Metoději
• vyzdvihněte hlavní myšlenky rozhovorem s dětmi
• rozhovorem s dětmi se ujistěte, zda příběhu rozuměly
• popovídejte si s nimi o vhodných námětech, které mohou
výtvarně zpracovat
• k výtvarnému zpracování připojte prosím jeho krátký
popis či charakteristiku autora, které budou součástí
katalogu a připravované výstavy

Dny lidí dobré vůle
Již 20 let se konají na Velehradě oslavy státního svátku
Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, jejichž
hlavním cílem je postavit most mezi všemi lidmi dobré
vůle. Program návštěvníkům představuje hlavní oblasti
občanského života a neziskového sektoru. Výtvarná soutěž
Cestou dvou bratří je jednou z celé řady doprovodných
aktivit této mimořádné události.
Více informací a podrobný program naleznete na adrese:

Život Cyrila a Metoděje je pro nás velkým příkladem.
Tito dva bratři zažili plno zajímavých příběhů, úžasných
dobrodružství i podivuhodných událostí a stali se hrdiny
nejen doby, ve které žili, ale jsou velkou inspirací i pro
lidi dneška. Žádný člověk se hrdinou nerodí, ale stává se
jím během svého života. A jak už to bývá, každý hrdina si
musí projít obdobím těžkých zkoušek i radostného vítězství.
Právě to, jak se člověk s životními těžkostmi vypořádá, z něj
dělá hrdinu.
Ani život Cyrila a Metoděje toho není výjimkou. Bratři
prožili na Velké Moravě spoustu krásných chvil. Ale málokdo
ví, že Metoděj byl zajat a několik let mučen ve vězení.
Stalo se to, když se vracel z Říma od papeže Hadriána.
Toho byli bratři požádat o podporu jejich misie na Velké
Moravě. Cyril během své návštěvy u papeže těžce onemocněl
a neměl sílu na cestu zpět. Metoděj se tedy musel vrátit
sám, bez svého bratra. Na území Velké Moravy se toho ale
mezitím hodně změnilo a na Metoděje číhali jeho nepřátelé.
Po cestě domů ho přepadla skupina lovců a přivedla až
před pasovského biskupa. Ten ale na Metoděje žárlil a chtěl
se ho zbavit. Proto ho dovedli do Řezna, kde se konal soud.
Metoděj se bránil statečně, ale marně. Zloba jeho nepřátel
byla tak veliká, že ani král předsedající soudnímu řízení
s tím nebyl schopen nic udělat.
S biskupem Metodějem bylo zacházeno velmi krutě.
Mnoho trápení zažil už na cestě z Řezna do kláštera
v Ellwangen. V samotném klášteře, kde byl vězněn, pak
strávil v nelidských podmínkách necelé tři roky. Věznitelé
Metoděje nenáviděli a jednali s ním velmi tvrdě. Jediné, co
ho drželo naživu, bylo jeho pevné zdraví a také odhodlání
dokončit své poslání. Metoděj věděl, že i když prožívá těžké
období, Bůh je stále s ním a nikdy ho neopustí.
Když se zpráva o Metodějově věznění dostala až k papeži
Janu VIII., který mezitím vystřídal papeže Hadriána,
okamžitě zasáhl. Poslal biskupa Pavla z Ancony, aby Metoděje
osvobodil a všechny věznitele potrestal. Po svém propuštění
se Metoděj v roce 873 vrátil na Velkou Moravu.
I přes všechny spory, které mezi sebou Metoděj
a Svatopluk měli, přivítal Svatopluk Metoděje vřele
a s velkou radostí. Celý lid spolu s ním byl rád, že mají svého
biskupa zpět. Metoděj navázal na své misijní působení,
které s bratrem Cyrilem na Moravě započali, a moravský lid
žil opět na nějakou chvíli v klidu a míru.
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XIV. ročník výtvarné
soutěže pro děti I. stupně
ZŠ, MŠ a ZUŠ
Putujeme společně, kreslíme společně
a soutěžíme společně.

Pod záštitou:

www.velehrad.eu

Mons. Jana Graubnera,
arcibiskupa olomouckého
Jiřího Čunka,
hejtmana Zlínského kraje

U příležitosti letošních oslav státního svátku České republiky
Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje vyhlašujeme,
v rámci Dnů lidí dobré vůle, 14. ročník výtvarné soutěže pro
všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1. – 5. třída ZŠ + ZUŠ).
Dobrodružná cesta dvou bratří Cyrila a Metoděje se nesmazatelně zapsala do kultury našeho národa. Může však také
inspirovat náš dnešní život a připomínat nám tak bohatství
předků, které stále uchováváme.

Cestou dvou br
Vyhlášení výsledků:

během Večera lidí dobré vůle dne 4. 7. 2019 na Velehradě.

Hodnotící komise:

Jan Jemelka, Vítězslav Koutník, Zdeňka Krejčová,
Marek Trizuljak, Miroslava Trizuljaková, Martina Špinková,
Jan Zemánek, Soňa Zemánková

Soutěž je připravena pro následující kategorie:
I. kategorie (1. až 3. třída): malba, kresba nebo grafika
II. kategorie (4. až 5. třída): malba, kresba nebo grafika
kategorie MŠ (3 až 6 let): malba, kresba nebo grafika
kategorie ZUŠ (1. až 5. třída): malba, kresba nebo grafika
• formát A3
• cenu je nutné vyzvednout na Velehradě na slavnostním
předávání 4. 7. 2019 nebo do 31. 8. 2019 v Infocentru
Velehrad, výhry není možné zaslat poštou
• do soutěže může registrovat škola, školka, rodiče
i příbuzní, je ale důležité, aby kontakt byl na rodiče a ne
na školu (ani pedagoga)
Nezapomeňte přiložit stručný popis námětu obrázku
a na zadní stranu obrázku napište svoji adresu, třídu,
do které chodíte, věk, telefonický kontakt domů
a e-mailovou adresu.
Výtvarné práce prosím zasílejte do 17. 5. 2019 na adresu:
Výtvarná soutěž – Velehrad 2019
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc
(Výtvarné práce nevracíme, děkujeme.)

Cílem výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“ je přiblížit
dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro
život v současnosti. Soutěž je primárně zaměřená na děti,
ale neobejde se bez aktivní spolupráce rodičů, učitelů,
vychovatelů či animátorů. Jejich úkolem je přiblížit dětem
státní svátek České republiky Den slovanských věrozvěstů
(5. červenec).

I. kategorie (1.–3. třída) + kategorie MŠ
Metodějův návrat z vězení na Moravu byl velmi vřele uvítán.
a) Nakresli, jak Svatopluk s ostatními uvítali Metoděje,
když se vrátil na Velkou Moravu.
Metoděje po cestě domů na Velkou Moravu přepadli a zajali.
b) Nakresli, kdy ses bál, ale překonal ses.

II. kategorie (4.–5. třída) + kategorie ZUŠ
Metodějovi nepřátelé rychle svolali soud, aby ho mohli
obžalovat.
a) Nakresli, jak asi vypadala soudní síň s králem, ve které
soudili biskupa Metoděje.
Metoděj ve vězení trpělivě a statečně snášel útlaky od svých
věznitelů.
b) Namaluj někoho, kdo má těžkosti, ale nestěžuje si na
ně a snáší je trpělivě jako Metoděj.
Vítězné práce budou vystaveny ve Stojanově gymnáziu
na Velehradě v období letních prázdnin. Vernisáž proběhne
za přítomnosti významných hostů dne 4. 7. 2019.
Pořadatel: Organizační výbor projektu Dny lidí dobré vůle
Kontakt: info@velehrad.eu
Informace: www.velehrad.eu

Ceny v jednotlivých kategoriích
I. + II. + ZUŠ KATEGORIE
1. místo

počítač

2. místo

mobilní telefon

3. místo

lego

4.–6. místo

společenská hra pro děti

7.–10. místo

kniha

11.–15. místo předplatné časopisu Pastelka nebo Nezbeda
a puzzle sv. Cyril a Metoděj

MŠ KATEGORIE
1. místo

koloběžka

2. místo

Kouzelné čtení a elektronická tužka

3. místo

lego

4.–6. místo

společenské hry apod.

7.–10. místo

CD písničky, pohádky

11.–15. místo předplatné časopisu Duha nebo Nezbeda
a puzzle sv. Cyril a Metoděj

Mediální partneři:

