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ÚVOD

Pracovné listy a  metodické listy Cesta za písmom s  Hlaholníčkom majú za 
cieľ tvorivo rozšíriť vyučovanie na základných školách a ďalších miestach, kde 
sa konajú vzdelávacie programy o Veľkej Morave, o odkaze svätých Cyrila a Me-
toda a o písme. Ide o archeologické náleziská, múzeá, mládežnícke centrá a iné 
voľnočasové zariadenia. Materiál slúži predovšetkým k rozvoju výtvarného vní-
mania.

Podporujú tvorivú prácu najmä s hlaholikou, a to zábavnou formou, nad rámec 
bežných školských osnov, s  využitím postavičky blízkej deťom – s  Hlaholníč-
kom. Hlaholika je písmo, ktoré v čase Veľkej Moravy zostavil Konštantín (Cyril) 
na zápis jazyka – staroslovienčiny. Vytvorenie tohto písma bolo dôležité pre roz-
voj vzdelanosti, kultúry a viery v mnohých európskych krajinách.

Pracovné listy sú určené na dobrovoľné rozšírenie vyučovania na základných 
alebo základných umeleckých školách, v zariadeniach voľného času alebo v pa-
miatkovo zameraných objektoch, ktoré majú k tejto téme blízko. Najmladšou 
vekovou kategóriou, pre ktorú sú pracovné listy určené, sú žiaci 4. roční-
ka ZŠ, ktorí už majú tému Veľká Morava zaradenú do vyučovania. Vďaka elek-
tronickej verzii si materiál môžu stiahnuť aj ďalší záujemcovia. 

Okrem bežných hravých úloh s písaním či jazykom pracovné listy obsahujú aj tri 
špeciálne tvorivé úlohy. Tie pre deti pripravili umelci pôsobiaci na moravsko-slo-
venskom pomedzí, ktorí vo svojej tvorbe pracujú so živým cyrilo-metodským 
odkazom. Ich kreatívne výzvy sú zoradené od jednoduchších (maľovanie vitrá-
ží) po zložitejšie (gravírovanie skla). Úlohy a výzvy boli overené na základných 
školách počas workshopov so žiakmi 4. ročníka a sú realizovateľné. Listy slúžia 
aj ako inšpirácia pre ďalšiu tvorivú prácu s písmom, jazykom alebo kultúrnymi 
tradíciami.
 
Úlohy pre deti sú označené písmenom Ú v žltom koliesku.   

Metodické listy poskytujú učiteľom a iným školiteľom metodickú podporu pri 
práci s pracovnými listami. Obsahujú vysvetlenia tém, úloh, alternatívnych po-
stupov a správne riešenia.

Charakteristika pracovných a metodických listov:  

Cieľová skupina: 
    Základná škola 1. stupeň 
    4. a 5. ročník 

3



Vzdelávací cieľ:  
    Zábavným spôsobom podporovať žiakov v tvorivom  
    myslení, logickom uvažovaní a riešení problémov.

Metodický postup: 
    Vypracovanie pracovných listov na základe návodu sa- 
    mostatne alebo s pomocou učiteľa či rodiča. Pri realizácii 
    tvorivých úloh (PL 11–16) odporúčame pomoc učiteľa,
     lektora alebo rodiča.
 
Vzdelávacie oblasti a prierezové témy:  
    Človek a spoločnosť
    Umenie a kultúra

Kľúčové kompetencie: 
    • kompetencie pre učenie sa 
    • kompetencie na riešenie problémov
    • komunikačné kompetencie

Pracovné listy a metodické listy sú výstupom jednoročného cezhraničného pro-
jektu Cyrilo-metodská cesta – kultúra a vzdelávanie bez hraníc, do ktorého 
sa zapojili umelci, učitelia a žiaci základných škôl z oboch strán česko-sloven-
skej hranice. Vznikli v roku 2023 pri príležitosti 1160. výročia príchodu Kon-
štantína a Metoda na Veľ kú Moravu.
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HLAHOLNÍČEK (pracovný list 1)

Cieľ 
Žiak sa zoznámi s postavou, ktorá ho bude sprevádzať pracovnými listami.  

Postup 
Žiak si prečíta krátky text a zoznámi sa so sprievodcom – postavičkou Hlahol-
níček – a základnými informáciami o hlaholike – písme Slovanov. Hlaholika je 
umelo vytvorené písmo, ktoré na Veľkú Moravu priniesli v roku 863 Konštantín 
a  Metod. Názov písma pochádza zo slova hlahol (= zvuk, hlas, reč, prejav). Na 
tomto mieste je vhodné oboznámiť žiakov s  tým, že Konštantín a Cyril sú dve 
mená tej istej osoby. Meno Cyril prijal Konštantín ako rehoľné meno až pred svo-
jou smrťou v Ríme. 

Úlohou žiakov je vyfarbiť postavy podľa farebných obrysov rôznymi farbami.

Riešenie 
Žiaci si môžu sami skontrolovať vyfarbenie – farebná vizualizácia postavy je 
v pracovných listoch na zadnej strane obálky, kde tvorí obrazovú časť pohľadnice.
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VLASTNÉ ORIGINÁLNE PÍSMO (pracovný list 2)

Vlastné písmo nemusí vychádzať z latinky alebo hlaholiky, môže byť úplne ori-
ginálne (napr. obrázkové). Žiaci môžu vytvoriť aj vlastnú verziu (modifi káciu) 
latinky, ako pomôcka poslúži latinská abeceda na PL 6.

Cieľ
Žiak rozvíja svoju tvorivosť pri vytváraní vlastného originálneho písma.

Postup 
Žiak vytvorí svoje originálne písmo alebo svoju originálnu verziu latinky na zá-
klade vlastnej fantázie. Týmto novým písmom môže napísať slovo alebo krátku 
vetu.

Riešenie 
Úloha nemá jedno správne riešenie, riešením je variant.
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CESTA ZA PÍSMOM (pracovné listy 3 a 4)

Cieľ
Žiak si obohatí vedomosti o Konštantínovi a Metodovi a ich ceste k písmu. Zopa-
kuje a rozšíri si základné vedomosti o Veľkej Morave.

Postup
Žiak si prečíta text a doplní do textu pojmy na miestach označených bodkami 
z príslušnej ponuky. Spolu s učiteľom môžu charakterizovať 9. storočie z hľadiska 
časovej osi.

Riešenie 
Príbeh prvého slovanského písma sa začína v 9. storočí. Vtedajšie knieža Moravanov 
Mojmír prijal nové náboženstvo – kresťanstvo . Bol to veľmi odvážny krok, jeho pred-
kovia totiž boli pohania – vyznávali viacerých bohov, ktorí ovládali živly. Nová vie-
ra bola spojená s novými svätyňami. Prvé kostoly mali tvar kruhu – rotundy, alebo 
obdĺžnika s polkruhom – baziliky.
Mojmírov nástupca Rastislav si želal, aby prostý ľud defi nitívne zavrhol starých bo-
hov a srdcom pochopil kresťanstvo. Požiadal pápeža, aby poslal „múdrych mužov, kto-
rí by preložili jazyk Boží do jazyka prostého ľudu, alebo aby naučili prostý ľud jazyku 
Božiemu“. Pápež však žiadosti nevyhovel.
Rastislav potom poslal svoje posolstvo do Byzantskej ríše. Byzantský cisár potreboval 
Slovákov ako spojencov, preto vyhovel a poslal na Veľkú Moravu svojich dvoch naj-
lepších diplomatov Konštantína a Metoda. Tí pre Slovanov najprv vytvorili jazyk 
staroslovienčinu a vzápätí jednotné písmo hlaholiku. 
Tá bola na svoju dobu veľmi moderná, pretože každá slabika mala svoj vlastný znak. 
Pomocou nového písma preložili Bibliu do nového jazyka. Knieža Rastislav bol nadše-
ný, keď bratia v roku 863 prišli na Veľkú Moravu. Vyučovali vieru a vyberali si nových 
kňazov z radov Veľkomoravanov. Kresťanstvo sa šírilo. 
Keď pápež videl výsledky práce bratov, povolil používanie staroslovienčiny. Metoda 
povýšil za arcibiskupa Moravy a Panónie. Žiaľ, Konštantín vážne ochorel. Pred smrťou 
vstúpil do kláštora v Ríme, kde prijal meno Cyril.
Metod šíril kresťanstvo na Veľkej Morave až do svojej smrti v roku 885. Potom bola 
staroslovienčina pri bohoslužbách na Veľkej Morave zakázaná. Učeníci sa rozptýlili 
po slovanských krajinách a len vďaka tomu učenie solúnskych bratov nezaniklo. 
Na jeho základoch dnes stoja moderné slovanské jazyky. A po hlaholike sa začiatkom 
10. storočia vyvinulo nové písmo – cyrilika. Mnohé slovanské krajiny ju používajú 
dodnes.
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HLAHOLIKA (pracovný list 5)

Cieľ
Žiak sa oboznámi s hlaholikou. Hlaholika je veľmi zložité a dekoratívne písmo, 
ktoré zostavil Konštantín na základe svojich rozsiahlych znalostí vtedajších ja-
zykov a písiem.  

Postup
Žiak porovná hlaholiku na PL 5 s latinkou na PL 6. Potom zistí podobnosti a roz-
diely medzi týmito dvoma systémami.

V druhej úlohe žiak dešifruje hlaholské nápisy na odeve postáv na PL 1.

Riešenie
Porovnanie hlaholiky a latinky: 
 • Systémy sa líšia poradím písmen.
 • Niektoré znaky v hlaholike aj v latinke (V, E) sú podobné.
 • Hlaholika neobsahuje písmeno H (namiesto neho sa použilo G), ani Q,  
     W, X.
 • Niektoré znaky sa v hlaholike vyskytujú viackrát (I, CH), čo je spôsobené  
     aspektami fonetickej výslovnosti staroslovienskych slov. 

Rozlúštenie nápisov na kresbách na PL 1: 

SV. CYRIL – HLAHOLNÍČEK – SV. METOD

Rozširujúce poznámky o hlaholike

Pracovné listy na PL 5 obsahujú zjednodušenú verziu hlaholiky, ktorá neobsahuje všetky pôvodné znaky 
vytvorené v 9. storočí. 

V hlaholike je iné poradie písmen (názvy sústav sú: abeceda podľa čítania prvých písmen latinky: á, bé, cé, dé 
a azbuka podľa čítania prvých písmen hlaholiky: az, buky).

Hlaholika sa pri písaní zarovnáva na horný riadok, nie na spodný ako latinka.

Na rozdiel od latinky obsahuje hlaholika niektoré špeciálne znaky (mäkké, nosovky), ktoré v zjednodušenej 
verzii v pracovných listoch neuvádzame.

Znaky hlaholiky majú aj číselný a slovný význam (je to teda aj číselná sústava).

Konštantín údajne vymyslel len prvé písmeno odkazujúce na kresťanskú vieru - A v tvare kríža, tvorba os-
tatných písmen vychádzala z už existujúcich typov písma.

Niektoré znaky hlaholiky obsahujú kresťanskú symboliku (A – kríž, Kristus; S – Slovo sa stalo telom; Ä – 
Svätá trojica).

Hlaholika bola vytlačená cyrilikou, ktorú vytvorili žiaci svätých Cyrila a Metoda na Balkáne po zániku Veľ-
kej Moravy. Cyrilika bola jednoduchšia na písanie a dodnes sa v rôznych obmenách používa v niektorých 
krajinách juhovýchodnej Európy. Hlaholika v hranatej forme sa najdlhšie používala v Chorvátsku, kde sa 
v školách vyučovala ešte v 20. storočí.
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LATINSKÁ ABECEDA (pracovný list 6)

Cieľ
Žiak aktívne použije hlaholiku. Napíše svoje meno, prípadne aj priezvisko latin-
kou a následne hlaholikou.  

Postup
Žiak napíše svoje meno veľkými tlačenými písmenami na voľný riadok latinkou 
a  na ďalší riadok sa ho pokúsi napísať hlaholikou podľa vzoru na PL 5. Ak sa 
v  hlaholike vyskytne písmeno dvakrát (I, CH), žiak použije znak, ktorý sa mu 
viac páči. Ak nenájde písmeno s diakritikou (napr. Ľ), použije znak pre písmeno 
bez diakritiky (L). Ak má v latinke v mene písmeno H, použije v hlaholike písme-
no G. V prípade záujmu zopakuje rovnaký postup pri písaní svojho priezviska.

Řešení
Úloha nemá jedno správne riešenie, riešením je variant.
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TAJNIČKY (pracovný list 7)

Stránka vedie žiaka k zopakovaniu pojmov súvisiacich s cyrilo-metodským de-
dičstvom. Vedie tiež k  zamysleniu sa nad osobnosťami Konštantína a  Metoda 
a nad charakterovými vlastnosťami ľudí z okruhu žiaka.

Cieľ
Žiak si upevní svoje vedomosti o téme pri riešení tajničky. 

Postup
Žiak vyplní prázdne okienka v krížovkách a tajničky prepíše pomocou hlaholiky 
na PL 5 do stĺpcov vedľa krížoviek. V tretej úlohe napíše 2 – 3 ľudské vlastnosti 
alebo charakteristiky, ktoré oceňuje na svojich kamarátoch, spolužiakoch, súro-
dencoch alebo iných blízkych osobách. 

Riešenie
 
Křížovka 1:

GRÉCKO
CYRILIKA
BRATIA
UČITEĽ VIERY
FILOZOF

Tajnička 1: CYRIL
 
• prepis do hlaholiky:

  

Tretia úloha na zamyslenie má variantné riešenie. Okrem vlastností uvedených 
v druhej krížovke, sa ponúkajú napríklad: láskavosť, veselosť, pravdovravnosť, 
vľúdnosť, ústretovosť, úprimnosť, zmysel pre humor, cieľavedomosť, vzdela-
nosť, spoľahlivosť atď. 

Krížovka 2:

S K R O M N O S Ť 
P R I A T E Ľ S T V O  
P R A C O V I T O S Ť 
M Ú D R O S Ť 
Z D R A V I E 

Tajnička 2: METOD 

• prepis do hlaholiky:
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SLOVANSKÉ JAZYKY (pracovný list 8)

Od čias Veľkej Moravy (raného stredoveku) sa rozvíjalo nielen písmo, ale aj jazy-
ky. Medzislovančina je umelý jazyk vytvorený zo slovanských jazykov, ktorý má 
čoraz viac prívržencov. Zaujímavé na nej je, že jej rozumejú všetci ľudia hovoria-
ci slovanskými jazykmi (napr. Slováci alebo Česi) bez toho, aby sa ju museli učiť. 

Cieľ
Žiak si uvedomuje súvislosti medzi jazykom a  písmom. Poznáva a uvedomu-
je si podobnosť slovanských jazykov (slovenčiny, češtiny, poľštiny, slovinčiny, 
chorvátčiny, bulharčiny, ukrajinčiny, ruštiny a i.).

Postup
Žiak sa zamyslí nad podobnosťou slova kniha v rôznych jazykoch (slovinsky: 
knjiga – výslovnosť kniga, poľsky: książka – výslovnosť kšiažka, ukrajinsky: knyha 
– výslovnosť knyha). Podobne uvažuje aj o ďalších slovách, ktoré počul, napr. na 
dovolenke v zahraničí alebo v médiách a ktoré boli veľmi podobné slovenským. 
Potom si prečíta úryvok z knihy napísanej v medzislovanskom jazyku a odpovie, 
či textu rozumel, alebo nie.

Riešenie

Úloha 1 – úloha nemá jedno správne riešenie, riešením je variant. Podobne zne-
júce slová v rôznych slovanských jazykoch sú napr. srdce, voda, človek, deň. 

Úloha 2:

„Dobrý deň,“ povedala líška.

„Dobrý deň,“ odpovedal malý princ, ktorý sa rozhliadal, ale nič nevidel.

„Som tu,“ povedal hlas, „pod jabloňou.“

„Kto si?“ opýtal sa malý princ. „Si veľmi pekná.“

„Som líška,“ povedala líška.

Úryvok je z  knihy Malý princ od francúzskeho spisovateľa Antoina de Saint- 
Exupéryho.
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CYRILO-METODSKÁ CESTA  (pracovné listy 9 a 10)

Jadrom Veľkej Moravy bolo územie dnešného východu Českej republiky a zápa-
du Slovenskej republiky. Toto územie čiastočne* približuje mapa na PL 9 a 10. 
Stránky informujú o vyznačených turistických trasách Cyrilo-metodskej cesty, 
ktoré spájajú významné miesta našej spoločnej česko-slovenskej histórie a kul-
túry, ako sú archeologické pamiatky, sakrálne pamiatky a pod. Farebné kresby 
sú výtvarným stvárnením súčasnej podoby pamiatok, čiernobiele kresby sú 
umeleckou vizualizáciou historickej rekonštrukcie pamiatok.

*Poznámka k mape: Malo by tu byť zahrnuté aj územie Nitrianskeho a Bratislavského kraja (s významnými veľ-
komoravskými centrami ako Bojná, Nitra, Bratislava, Devín a i.), ale pravidlá programu INTERREG V-A SK-CZ 
pracujú s oprávneným územím prihraničných regiónov a neumožňujú prezentovať iné územia.

Cieľ
Žiak aktívne pracuje s mapou, hravou formou spoznáva Cyrilo-metodskú cestu 
a pamiatky na nej.

Postup
Žiak sa oboznámi s trasami Cyrilo-metodskej cesty (žlté čiary). Sleduje, kadiaľ 
vedú na moravskej strane a kadiaľ na slovenskej strane. Vyznačí česko-sloven-
skú štátnu hranicu (prerušovaná čiara medzi Českou republikou a Slovenskom). 
Žiak si môže pripomenúť geografi cké súvislosti (poloha v rámci Českej a Sloven-
skej republiky, susedstvo iných štátov, ako Poľsko a  Rakúsko). Pokúsi sa nájsť 
miesto svojho bydliska, ak žije v tejto oblasti. Zakrúžkuje miesta, ktoré už osob-
ne navštívil. Do krúžkov na mape napíše čísla uvedené pri obrázkoch pamiatok. 
Obec Modrá má dva obrázky.
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Riešenie
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JOZEF VYDRNÁK – kreatívna výzva (pracovné listy 11 a 12)

Cieľ
Žiak sa inšpiruje príbehom umelca a je podnecovaný k tvorivosti. Žiak sa oboz-
námi s textom o umelcovi a obrázkami vybraných diel (PL 11). Žiak si tiež pozrie 
vitráž umelca na PL 12 a vytvorí vlastnú vitráž podľa opísaného postupu.

Postup
Prvá časť úlohy pozostáva z vyfarbenia obrázku vitráže na PL 12 podľa čísel po-
mocou pasteliek alebo iných vhodných pomôcok. Druhou časťou je vytvorenie 
vlastnej vitráže z iniciálok vlastného mena vo vymedzenom priestore vpravo na 
PL 12. Podobným spôsobom sa dá vytvoriť aj vitráž na skle alebo fólii s použitím 
vhodných výtvarných pomôcok podľa vytvoreného obrázka.

Riešenie
Na PL 12 sú zobrazené písmená hlaholiky J a V (ide o iniciálky umelca). Po vyfar-
bení žltou farbou vyniknú.
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DANIEL I. TRUBAČ – kreatívna výzva (pracovné listy 13 a 14)

Cieľ
Žiak sa inšpiruje príbehom umelca a je podnecovaný k tvorivosti. Žiak sa oboz-
námi s textom o umelcovi a obrázkami vybraných diel (PL 13). Výtvarná aktivita 
– tvorivá úloha na PL 14 je vhodná ako skupinová práca pre rôzne vekové kategó-
rie s pomocou učiteľa alebo rodiča. 

Postup
Podľa pokynov na PL 14 žiak s pomocou učiteľa alebo rodiča vyrobí sadrový re-
liéf v tvare obľúbeného písmena hlaholiky. Výsledný reliéf bude mať priestorový 
tvar odtlačkov prstov alebo rôznych predmetov, ktoré žiak vtlačí do keramickej 
hliny (a následne zaleje sadrou, ktorú nechá asi pol hodiny vychladnúť a stuhnúť).
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MILAN OPALKA – kreatívna výzva (pracovné listy 15 a 16)

Cieľ
Žiak sa inšpiruje príbehom umelca a je podnecovaný k tvorivosti. Žiak sa oboz-
námi s textom o umelcovi a obrázkami vybraných diel (PL 15). Pri výtvarnej akti-
vite – tvorivej výzve na PL 16 je žiaduca pomoc učiteľa alebo rodiča. Gravírovanie 
(rytie) skla je technológia, ktorá rozvíja výtvarné a technické zručnosti žiakov. 
Táto technika zároveň rozvíja úctu k materiálu, šetrí životné prostredie a ener-
giu a  poskytuje možnosť spoznať praktické využitie výsledného výrobku ako 
darčeka s dlhou životnosťou. Vo fi lozofi ckej rovine má kocka ďalšie fi lozofi cké 
a estetické presahy, keďže ju možno prirovnať k základnému stavebnému prvku 
v spoločnosti (rodina) a v architektúre je základným tvarom. Okrem toho rytie 
do skla pripomína dobový stilus, akým sa vo veľkomoravskom období rylo hla-
holské písmo na voskové tabuľky.

Postup
Žiak s pomocou učiteľa alebo rodiča postupuje podľa pokynov na PL 16. Potre-
buje fi xku, gravírovaciu súpravu a sklenený predmet, ktorý nie je ostrý, ideálne 
kocku alebo korálik, prípadne tenké sklenené sklíčko. Na sklo nakreslí tenkou 
fi xkou ľubovoľné písmeno hlaholiky (napr. svoj monogram) a  diamantovým 
hrotom ryje podľa predlohy. Vygravírovaný korálik pripomína dobovú ozdobu: 
tzv. gombík.

Alternatívny postup: 
Koráliky, prívesky, písmená hlaholiky atď. sa dajú vymodelovať aj zo samotvrdnúcej prírodnej modelo-
vacej hliny (z papiernictva, schne 24 hodín) alebo zo slaného samotvrdnúceho cesta. Hmota schne 2 dni 
a dá sa maľovať a lakovať. Výrobky majú dlhú životnosť.

Slané cesto – veľkosť dielu (šálka) zvolíme podľa požadovaného množstva cesta

2 diely (šálky a pod.) hladkej múky
1 diel (šálka) soli
1 diel vody (pridávame postupne)

Všetko zmiešame v miske a vypracujeme hladké cesto. Vodu pridávame, keď sa nám cesto zdá byť suché. 
Nemalo by sa drobiť. Ak je cesto príliš mokré a lepí sa, pridáme naopak  trochu múky. Cesto sa po vymo-
delovaní tvarov suší cca 2 dni priamo  na vzduchu, bez zapekania. Dokonale stvrdne. Recept podľa www.
vytvarne-navody.cz
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SVÄTÁ RODINA (pracovný list 17)

Cieľ
Žiak sa zamyslí nad tým, čo z kresťanskej tradície, ktorú šírili Konštantín a Me-
tod v 9. storočí a následne ich žiaci, sa zachovalo dodnes. Zamyslí sa nad symbo-
lom Svätej rodiny a úlohou rodiny v spoločnosti všeobecne.

Postup
Žiak si pozrie obrázok betlehemu a  zamyslí sa, kde videl betlehem a  z  akého 
materiálu bol vyrobený. Pokúsi sa prečítať (pomocou hlaholiky na PL 5), ktoré 
mená sa skrývajú na obrázkoch betlehema. Na samostatný papier môže nakres-
liť svoj obrázok Svätej rodiny. V poslednej úlohe sa zamyslí nad významom rodi-
ny a nad tým, čo upevňuje rodinné vzťahy.   

Riešenie

Úlohal 1: variantné riešenie 

Úlohal 2: MÁRIA – JEŽIŠ – JOZEF

Úloha 3: variantné riešenie

Úloha 4: variantné riešenie 

Rodina poskytuje zázemie, starostlivosť, lásku, bezpečie a často sa vykresľuje ako 
„prístav“, do ktorého sa človek rád vracia. Rodinné vzťahy posilňuje napríklad 
ústretová komunikácia, spoločné zážitky, zdravé vzťahy medzi rodičmi, medzi 
súrodencami, medzi rodičmi a deťmi, medzi členmi širšej rodiny, ...
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POHĽADNICA (pracovný list 18)

Každý rád dostáva pohľadnice, najmä ak obsahujú zaujímavý a pozitívny text, 
ktorý príjemcu poteší. Žiak sa v tejto aktivite zamyslí nad slovami, ktoré niekoho 
blízkeho oslovia a potešia.

Cieľ
Žiak napíše pohľadnicu s  pozitívnym obsahom. Môže ju tiež ozdobiť svojimi 
kresbami.

Postup
Žiak napíše odkaz blízkej osobe. Môže ho napísať ľubovoľným písmom – latinkou, 
hlaholikou alebo svojím originálnym rukopisom. Ak vyplní platnú adresu a po-
hľadnicu vystrihne, môže ju s pomocou rodiča alebo pedagóga aj poslať. 
Žiak môže napísať aj odkaz komukoľvek inému, dokonca aj slovanským vieroz-
vestcom, ktorí boli za ich zásadný prínos pre kultúru slovanských národov v roku 
1980 vyhlásení za spolupatrónov Európy.

Riešenie 
Úloha nemá jedno správne riešenie, riešením je variant.
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ZÁVER

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii aktivít projektu Cyrilo-me-
todská cesta – kultúra a  vzdelávanie bez hraníc a  na tvorbe pracovných listov 
a metodických listov Cesta za písmom s Hlaholníčkom. 
Osobitne ďakujeme členom pracovnej skupiny projektu: výtvarníkovi Jozefovi 
Vydrnákovi, akad. soch. Milanovi Opalkovi, akad. soch. Danielovi I. Trubačovi, 
Mgr. Patrícii Ševečkovej, Rudolfovi Patrnčiakovi, Mgr. Ing. Mariánovi Zajacovi, 
ako aj ďalším zo ZŠ Františka Horenského v Boršiciach, ZŠ a MŠ Adama Františka 
Kollára v Terchovej, ZŠ Luhačovice, Súkromnej ZUŠ Slovácko, ZUŠ Nižné Kamen-
ce, Archeoskanzenu v Modrej, Slováckeho múzea v Uherskom Hradišti a pútnic-
kého miesta Velehrad. Ďakujeme tiež prof. PhDr. Petrovi Ivaničovi, PhD. a RNDr. 
Hilde Kramárekovej, PhD. z  Univerzity Konštantína Filozofa v  Nitre.

Cyrilo-metodská cesta – Kultúrna cesta Rady Európy 

Cyrilo-metodská cesta je prvá cesta uznaná Radou Európy zameraná na slovan-
ské kultúrne dedičstvo a prvá certifi kovaná cesta, ktorá vznikla a má sídlo v Čes-
kej republike. Nadväzuje na viac ako tisícročnú cyrilo-metodskú kultúrnu tradí-
ciu, ktorá je trvalou oporou a inšpiráciou pre svoj nadčasový rozmer vytvorený 
morálne silnými a vzdelanými osobnosťami – svätými Cyrilom a Metodom a ich 
nasledovníkmi. 
Kultúrna cesta po stopách príbehu slovanských vierozvestcov spája partnerov 
z miest, ktorými misia prechádzala, kde sa cyrilo-metodská tradícia a vzdelanosť 
šírila po zániku Veľkej Moravy alebo ktoré sú ohniskom súčasnej cyrilo-metod-
skej úcty. Kultúrna cesta je vytváraná ako súbor súvislých, v teréne vyznačených 
trás a ako sieť pamiatok.

Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z. s. p. o.

EKSCM je medzinárodné združenie právnických osôb so sídlom v Českej republike, 
ktoré v roku 2013 založil Zlínsky kraj a Centrála cestovného ruchu Východnej Mo-
ravy. Propaguje živý cyrilo-metodský odkaz a hodnoty založené na úcte a dialó-
gu medzi ľuďmi rôznych kultúr a vierovyznaní. Združenie rozvíja Cyrilo-metod-
skú cestu ako produkt šetrného kultúrneho turizmu.
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•  •  •

Cesta za písmom s Hlaholníčkom – pracovné a metodické listy  
Tieto listy vznikli v  rámci projektu „Cyrilo-metodská cesta – kultúra a  vzdelá-
vanie bez hraníc“, realizovaného združením Európska kultúrna cesta sv. Cyrila 
a Metoda v rokoch 2022–2023, spolufi nancovaného z Fondu malých projektov 
Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká 
republika a Zlínskym krajom. Vedúcim partnerom bolo združenie Evropská kul-
turní stezka sv. Cyrila a Metoděje a hlavným cezhraničným partnerom projektu 

Miestne kultúrne stredisko Terchová. 

Na stiahnutie na stránke www.cyril-methodius.cz/cestazapismem

Ako pripomienku 1160. výročia príchodu Konštantína a Metoda 
na Veľ kú Moravu vydalo v roku 2023 združenie 

Evropská kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.
J. A. Bati 5520, Zlín, Česká republika

www.cyril-methodius.cz www.putujmebezhranic.cz
FB @cyrilometodejskastezka @putujmebezhranic 
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