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  CESTA ZA PÍSMEM

Pracovní listy pro 1. stupeň ZŠ
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Vybarvi barvami podle obrysů.  

Jmenuji se HLAHOLNÍČEK 
a budu tě provázet těmito pracovními listy. 

V době, o které si budeme povídat, bych se jmenoval spíš  
GLAGOLNÍČEK. V časech Velké Moravy se totiž místo „H“ 

vyslovovalo „G“. Tehdejšímu písmu se také neříkalo hlaholice, 
jak mu říkáme dnes, ale glagolica (od slova glagol = hlahol). 

Hlaholice je písmo, které na Velkou Moravu přinesli 
Konstantin a Metoděj v r. 863. 
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Bratři ze Soluně – KONSTANTIN A METODĚJ – STÁLI v 9. století PŘED OBROVSKÝM ÚKOLEM. Měli SESTAVIT PRO 
SLOVANY PÍSMO. Slované totiž hovořili praslovanštinou, kterou neuměli zapsat. Konstantin, zvaný Filozof, vytvořil 
HLAHOLICI a s bratrem ji učil své žáky. Při výuce psali na voskové destičky pomocí kovových pomůcek – stilů. 

Kdybys měl/a vytvořit své vlastní originální písmo, jak by vypadalo? Můžeš také vytvořit vlastní verzi abecedy. 
Pokud tě nenapadá vlastní písmo, zkus upravit latinku, kterou píšeš ve škole. 
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CESTA ZA PÍSMEM

Přečti si příběh Konstantina a Metoděje a doplň do textu slova z uvedené nabídky.

• křesťanství, rotundy, Mojmír, cyrilice, Cyril, Rastislav, staroslověnštinu, pohané, hlaholici, 
Konstantina a Metoděje, baziliky  

Příběh prvního písma Slovanů začíná v 9. století. Tehdejší kníže Moravanů 
…………………..................... přijal nové náboženství – ................................……….............. . 

Byl to velmi odvážný krok, jeho předkové byli totiž ....................................….....
 –  vyznávali více bohů, kteří ovládali živly. S novou vírou souvisí  

nové svatyně – kostely. První kostely měly půdorys ve tvaru 
kruhu –  ……….......................……….., nebo obdélníku s půlkruhem 
–  ………......……..............…......….... . 
Mojmírův nástupce ………...............................………… si přál, aby 
prostý lid defi nitivně zavrhl staré bohy a křesťanství po-
rozuměl i srdcem. Požádal papeže o vyslání „moudrých 
mužů, kteří by boží jazyk přeložili do jazyka prostého, 
nebo prostý lid naučili jazyku božímu“. Papež ale žádosti 
nevyhověl.
Rastislav tedy vyslal svoje poselstvo do Byzantské říše. 
Byzantský císař potřeboval Slovany jako spojence, proto 
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vyhověl a poslal na Velkou Moravu své dva nejlepší diplomaty: ………..................................................…………. 
….....……......................................... . Ti nejprve vytvořili pro Slovany jazyk  ........................................................................
a k němu vzápětí jednotné písmo ……….............................................. . 
Ta byla na svou dobu velmi moderní, protože každá hláska měla svůj znak. S pomocí 
nového písma přeložili do nového jazyka Bibli.
Kníže Rastislav měl radost, když bratři přišli na Velkou Moravu v roce 863. Učili 
víru a vybrali nové kněží z řad Velkomoravanů. Křesťanství se šířilo. Když 
papež viděl, jaké výsledky bratři mají, povolil užívání staroslověnštiny. 
Metoděje povýšil na arcibiskupa Moravy a Panonie. Konstan-
tin bohužel vážně onemocněl. Před smrtí vstoupil v Římě 
do kláštera, kde přijal jméno ...........………........…………. .
Metoděj na Velké Moravě šířil křesťanství až do své smrti 
roku 885. Pak byla na Velké Moravě staroslověnština při 
bohoslužbách zakázána. Učedníci se rozešli po slovan-
ských zemích a jen díky tomu učení soluňských bratrů 
nezaniklo. 
Na jeho základech dnes stojí moderní slovanské jazyky. 
A po hlaholici se na počátku 10. století vyvinulo nové 
písmo –  ………..............................………… . Tu používá řada slovan-
ských zemí dodnes.
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Srovnej latinskou abecedu, kterou při psaní běžně 
používáš, s hlaholicí, kterou se na Velké Moravě 
psalo v 9. století. Všímej si, v čem se podobají 
a v čem se liší.

Pomocí latinky a hlaholice na této straně přečti 
barevné znaky na straně 1. Která jména se skrývají na 
oblečení? 

HLAHOLICE
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Napiš své jméno a příjmení nejprve latinským písmem, 
potom je převeď do hlaholice.

Zapátrej s rodiči na internetu po původním významu 
svého jména.

LATINSKÁ ABECEDA 
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  Konstantin a Metoděj přeložili pro Slovany mnoho posvátných i jiných textů. 
  Museli být nejen velmi vzdělaní, ale i trpěliví, odvážní a pracovití. 

           Vylušti tajenky a přepiš řešení do hlaholice.                                                                                        
                     
                                                     hlaholice

           Podařilo se mi smazat pár písmen.                Jaké lidské kvality oceňuješ u svých přátel ty?
           Pomůžeš mi je dopsat?
                      

hlaholice

        S K R O     N O S T

   P Ř Á T     L S T V Í

   P R A C O V I     O S T

       M     U D R O S T

        Z     R A V Í

    T R P     L I V O S T

                P Ř E     Í C N O S T

Stát, kde leží Soluň, se dnes jmenuje  

Hlaholici postupně nahradilo jednodušší písmo            

Konstantin a Metoděj byli         

Věrozvěst znamená                            •  V       Í      R      Y

Konstantinovi říkali                            
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Staroslověnština se už dnes nepoužívá. Náš dnešní český jazyk patří do rodiny slovanských jazyků.
Slovanské jazyky jsou si velmi podobné. Například slovo kniha se v různých slovanských jazycích řekne stejně nebo 
velmi podobně: slovinsky knjiga, polsky książka, ukrajinsky knyha.

          Slyšel/a jsi někde v zahraničí na dovolené stejné nebo podobné slovo jako doma? Mělo stejný význam? Dokázal/a              
          bys takové slovo napsat?

Dokonce dnes existuje snaha vytvořit jakýsi společný mezislovanský jazyk, takzvanou mezislovanštinu. 
Té by každý Slovan (tedy ten, kdo hovoří slovanským jazykem) rozuměl bez nutnosti učení.

          Schválně, rozumíš tomuto úryvku v mezislovanštině? 
          Ze které velmi známé a krásné knihy je?

„Dobry denj,“ rěkla lisica.
„Dobry denj,“ odgovoril učtivo maly princ, ktory razglědal se, 
ale ničto ne viděl.
„Ja jesm tu,“ rěkl glas, „pod jablanju.“
„Kto jesi ty?“ rěkl maly princ. „Jesi mnogo lěpa…“
„Ja jesm lisica,“ rěkla lisica.
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10    CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA 
    v Moravskoslezském, Zlínském, Jihomoravském, 
    Žilinském, Trenčínském a Trnavském kraji 

Putuj se mnou po zajímavé 
cestě, kde ti ukážu spoustu 

jedinečných míst. 
Cyrilometodějskou stezku 
tvoří několik tras, které jsou 
v mapě vyznačené žlutými 

čarami. Spojují různé, pro naši 
kulturu významné památky. 

Navštívil/a jsi už některé 
místo z mapy?  

Přiřaď čísla na obrázcích 
k místům na mapě. 

• Barevné obrázky ukazují 
vybraná stávající místa na
Cyrilometodějské stezce. 
• Černobílé obrázky jsou 
historické rekonstrukce 
(ukazují, jak mohla místa 

vypadat v minulosti).
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vytvářejí na okně obraz. Umělec nejprve 
nakreslí barevný obrázek a podle něj pak 
dílna vytvoří vitráž. Nakonec se vitráž 
upevní do okenního rámu.

Ukázka vitráže navržené pro kapli „Magdalénka“
v Horních Kočkovcích (Slovensko).

MISE, kombinovaná technika 

Kreativní výzva: VITRÁŽ TROCHU 
JINAK 
Vymaluj pastelkami vitráže na další 
straně. Každé barvě je přiřazeno číslo. 
Která hlaholská písmena na vitráži 
najdeš?
Vytvoř si vlastní vitráž z počátečních 
písmen svého jména a příjmení pře-
vedených do hlaholice podle tohoto 
vzoru. Pomůže ti hlaholice na straně 5. 
Nakresli je na papír, namaluj na sklo 
nebo na průhlednou fólii.

• • • Na Cyrilometodějské stezce jsem potkal tři umělce. Postupně ti je představím. Připravili si pro tebe zajímavé tvoření.  

Jozef Vydrnák 

Narodil jsem se v roce 1961 v Trenčíně. 
Od dětství jsem rád kreslil a maloval, 
a proto jsem se stal umělcem. Se svou 
rodinou žiji v Dubnici nad Váhom. Tam 
maluji obrazy, kreslím ilustrace pro děti, 
vytvářím písma nebo náměty pro vel-
koplošné malby na stěny budov.

Někdy vytvářím návrhy vitráží pro kap-
le nebo kostely. Vitráž je okenní sklo 
složené z velkého množství barevných 
sklíček, která po spojení kovovými pásky 



121 52 63 4 7
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Daniel Ignác Trubač 

Narodil jsem se v roce 1969 v Táboře 
a dětství jsem prožil na Šumavě. Příro-
da, kterou jsem měl všude kolem sebe, 
se mi dostala hluboko pod kůži a mám 
ji stále v paměti. Sochy, které vytvářím 
z kamene, dřeva a bronzu, to prozra-
zují. Pracuji s otisky přírodních struktur. 
V Nýrsku, kde jsem žil 20 let, se také 
nachází socha, která mě kdysi oslovila 
a dovedla k mému povolání. Je to kaš-
na se ženou.

Po studiích jsem si vytvořil vlastní ateliér 
a slévárnu v Polešovicích, kde si hoto-
vé sochy odlévám do bronzu. Vytvořil 
jsem spoustu soch a nazdobil mnoho 
zvonů. 

Socha „Koruna svaté Anežky České“, dar 
věřících papeži Františkovi, stojí v bazili-
ce svatého Petra ve Vatikánu.

Bronzový reliéf SV. CYRIL A METODĚJ

Lití roztaveného bronzu z tyglíku do formy

STŮL SETKÁNÍ na cyklostezce svatého Metodě-
je v Boršicích v ČR, materiál: pískovec, nerez, 
bronz
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Kreativní výzva: VYTVÁŘENÍ RELIÉFU  
Z HLÍNY POMOCÍ OTISKŮ

Pomůcky:
Plastový box, keramická hlína, plastový 
kbelík, sádra, voda, výkres – šablona, 
různé předměty se zajímavou struktu-
rou a tvarem na otisky, háček.

Pracovní postup:
V plastovém boxu si připrav keramic-
kou hlínu. Vyhlaď ji, vytvoříš tak plochu 
na otisky.

Z kartonu si vyřízni šablonu, obrys vy-
braného písmene v hlaholici, a polož ji 
na uhlazenou hlínu. Šablona musí být 
obráceně, ne ke čtení.
Vtlačuj do hlíny různé oblíbené před-
měty s jemnou, hrubou nebo složitější 
strukturou.
Předměty v hlíně nezůstávají. Můžeš 
otisknout také svoje prsty.
V kyblíku si podle návodu připrav sádru. 
Nejdříve nalij přiměřené množství vody 
a postupně ji zasypávej sádrou, až uvidíš 
sádru těsně pod hladinou.
Zamíchej.
Papírovou šablonu odstraň z boxu a vše 
zalij připravenou sádrou.

Jestli si chceš odlitý reliéf zavěsit, vlož 
do tuhnoucí sádry očko z drátu na 
závěs. Dej pozor, aby bylo u horního 
okraje.
Sádru nech ztuhnout.
Jakmile sádra přestane hřát – cca za 30 
minut, můžeš box otočit a vyklopit.
Po vyklopení odeber ze sádry všechnu 
hlínu. Sádru můžeš nechat zabarvenou
od hlíny, nebo ji můžeš umýt. Objeví se 
ti správně otočený tvar reliéfu písmena.



15

  SKLENĚNÝ OBJEKT I.

SKLENĚNÝ OBJEKT II.

SKLENĚNÝ OBJEKT III.

  SKLENĚNÝ OBJEKT IV.

Milan Opalka

Zamiloval jsem si práci se sklem. Tento 
jedinečný materiál mi umožňuje reali-
zovat mé myšlenky, sny a nápady. Mám 
k němu respekt a úctu. Je to klenot vy-
tvořený lidským géniem, ale také ostrá 
zbraň. Především je to umělý materiál 
vytvořený člověkem. A pravděpodobně 
jediný, který se mu podařil. 
Přibližuje nám v dalekohledu hory, 
zvířata, a dokonce i vesmír. Díky čoč-
kám v mikroskopu vidíme, z čeho jsme 
my lidé a celá Země složeni. 
Je to jakýsi „tvrdý vzduch“, který ne-
propouští chlad, ale také jakési „nic“, 
co brání vodě, aby se roztekla po stole. 
Je to hmota, která rozkládá světlo na 
duhu, aby nám přinesla novou naději…



16          Kreativní výzva: GRAVÍROVÁNÍ SKLA 

Vygravíruj (vyryj) na skleněnou kostku pomocí gravírovací sady monogram v hlaholici. Písmena se budou překrývat, násobit 
a vytvářet společenství – rodinu. Zobrazí se také zrcadlově.
Můžeš vyrýt svůj, maminčin nebo tatínkův monogram. Nebo své iniciály a iniciály tvých přátel jako symbol přátelství.
Skleněné korálky si můžeš vygravírovat počátečním písmenem svého jména, a vytvořit si tak moderní šperk inspirovaný Velkou 
Moravou.
Alternativní postup a materiál: vyryj písmena hlaholice do kostky, korálku, případně jiného tvaru ze samotvrdnoucího slaného těsta 
nebo samotvrdnoucí modelovací hmoty.
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Svatá rodina v Betlémě je tradiční předobraz 
rodiny, který se často vyskytuje v křesťanské 
symbolice.

Kde a kdy jsi naposledy viděl/a  betlém, z čeho byl 
vytvořen?

Co je napsané na oblečení a na zeleni v jesličkách?

Namaluj na čistý papír svůj vlastní obrázek Svaté 
rodiny v Betlémě.

Zamysli se: V čem je rodina pro člověka důležitá? 
Co je podle tebe v rodinných vztazích podstatné?
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Napiš na pohlednici vzkaz někomu blízkému. Poté můžeš pohlednici vystřihnout a s pomocí rodičů poslat.

Můžeš také napsat vzkaz samotným bratrům ze Soluně. Jako spolupatroni Evropy jej určitě vyslyší.   
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Jako připomínku 1160. výročí příchodu 
Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu 

v roce 2023 vydalo sdružení
Evropská kulturní stezka 

sv. Cyrila a Metoděje
IČ 02057531

v rámci projektu „Cyrilometodějská stezka - kultura 

a vzdělávání bez hranic“ 

realizovaného z Fondu malých projektů, 

spolufinancovaného programem Interreg V-A 

Slovenská republika – Česká republika

a Zlínským krajem. 

Hlavní přeshraniční partner:

Miestne kultúrne stredisko Terchová

Kontakt:

Evropská kulturní stezka 

sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o.

J. A. Bati 5520, 760 01 Zlín, Česká republika

+420 577 043 907

info@cyril-methodius.eu • www.cyril-methodius.eu

FB @cyrilometodejskastezka
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Patrícia Ševečková 
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