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Vyfarbi podľa obrysov.  

Volám sa HLAHOLNÍČEK a budem 
ťa sprevádzať týmito pracovnými listami.  

V dobe, o ktorej budeme hovoriť, by som sa nazval 
skôr GLAGOLNÍČKOM. V časoch Veľkej Moravy sa totiž namiesto „H“ 

vyslovovalo „G“. Vtedajšie písmo sa tiež nenazývalo hlaholika, 
ako ju nazývame dnes, ale glagolika (od slova glagol = hlahol). 

Hlaholika je písmo, ktoré na Veľkú Moravu priniesli 
Konštantín a Metod v roku 863.
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V 9. STOROČÍ STÁLI SOLÚNSKI BRATIA KONŠTANTÍN A METOD PRED OBROVSKOU ÚLOHOU. MALI ZOSTAVIŤ 
PRE SLOVANOV PÍSMO. Slovania hovorili praslovanským jazykom, ktorý nevedeli zapísať. Konštantín, nazývaný Filozof, 
vytvoril HLAHOLIKU a spolu s bratom ju učili svojich žiakov. Výučba prebiehala na voskových tabuľkách pomocou 
kovových nástrojov – stilov.  

Keby si mal/a vytvoriť vlastné originálne písmo, ako by vyzeralo? Môžeš si vytvoriť aj vlastnú verziu abecedy. Ak si nevieš 
vymyslieť vlastné písmo, skús si prispôsobiť latinku, ktorou píšeš v škole.
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CESTA ZA PÍSMOM

Prečítaj si príbeh Konštantína a Metoda a doplň slová z ponuky.

• kresťanstvo, rotundy, Mojmír, cyrilika, Cyril, Rastislav, staroslovienčinu, pohania, hlaholiku, 
Konštantína a Metoda, baziliky  

Príbeh prvého slovanského písma sa začína v 9. storočí. Vtedajšie knieža Mora-
vanov …......………....……...... prijal nové náboženstvo – ..............................................................… .

Bol to veľmi odvážny krok, jeho predkovia totiž boli ............................................
– vyznávali viacerých bohov, ktorí ovládali živly. Nová vie-

ra bola spojená s novými svätyňami. Prvé kostoly mali tvar 
kruhu – ……….......................……….., alebo obdĺžnika s polkruhom 

– ………......……..............…............ . 
Mojmírov nástupca ………...............................………… si želal, aby 
prostý ľud defi nitívne zavrhol starých bohov a srdcom po-

chopil kresťanstvo. Požiadal pápeža, aby poslal „múdrych 
mužov, ktorí 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 Slovanov ako spojencov, preto 
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vyhovel a poslal na Veľkú Moravu svojich dvoch najlepších diplomatov: ……….......................................................
………...................................... . Tí pre Slovanov najprv vytvorili jazyk ..............................................................................    
a vzápätí jednotné písmo ………........................................... .
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 nadšený, keď bratia v roku 863 prišli na Veľkú Moravu. Vyučo-
vali vieru a vyberali si nových kňazov z radov Veľkomoravanov. Kresťanstvo sa 
šírilo. 
Keď pápež videl výsledky práce bratov, povolil používanie staro-
slovienčiny. Metoda povýšil za arcibiskupa Moravy a Panó-
nie. Žiaľ, Konštantín vážne ochorel. Pred smrťou vstúpil do 
kláštora v Ríme, kde prijal meno ...........………........……… .
Metod šíril kresťanstvo na Veľkej Morave až do svojej smrti 
v roku 885. Potom bola staroslovienčina na Veľkej Morave 
pri bohoslužbách zakázaná. Učeníci sa rozptýlili po slovan-
ských 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 – ………..............................………… . Mnohé slovanské krajiny 
ju používajú dodnes.
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Porovnaj latinku, ktorú bežne používaš na písanie, 
s hlaholikou, ktorá sa používala na Veľkej Morave 
v 9. storočí. Všímaj si, v čom sú si podobné a v čom 
sa líšia. 

Pomocou latinskej abecedy a hlaholiky na tejto stra-
ne prečítaj vyfarbené znaky na strane 1. Ktoré mená 
sa ukrývajú na odevoch?

HLAHOLIKA
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Najprv napíš svoje meno a priezvisko latinkou a potom 
ho preveď do hlaholiky.

Spolu s rodičmi vyhľadaj na internete pôvodný význam 
svojho mena.

LATINSKÁ ABECEDA 



        S K R O     N O S Ť

       P R I A T     Ľ S T V O

   P R A C O V I     O S Ť

      M Ú D R       S Ť

        Z     R A V I E

    

7
  Konštantín a Metod preložili pre Slovanov mnoho posvätných a iných textov. 
  Museli byť nielen veľmi vzdelaní, ale aj trpezliví, odvážni a pracovití. 

           
 Vyrieš hádanky a prepíš ich riešenia do hlaholiky.                                                                                        
                     
                                                                           hlaholika

           Podarilo sa mi zmazať niekoľko písmen.      Aké ľudské vlastnosti oceňuješ na svojich priateľoch ty?
           Pomôžeš mi ich dopísať?
                      
            

hlaholika

Štát, v ktorom sa nachádza Solún, sa dnes nazýva   

Hlaholiku postupne nahradilo jednoduchšie písmo              

Konštantín a Metod boli          

Vierozvesť znamená                                 •  V      I       E      R     Y   

Konštantína volali                            
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Staroslovienčina sa dnes už nepoužíva. Naša súčasná slovenčina patrí do rodiny slovanských jazykov. Slovanské 
jazyky sú si veľmi podobné. Napríklad slovo kniha sa v rôznych slovanských jazykoch vyslovuje rovnako alebo veľmi 
podobne: slovinsky knjiga, poľsky książka, ukrajinsky knyha.

          Počul si niekde v zahraničí na dovolenke rovnaké alebo podobné slovo ako doma? Malo rovnaký význam?   
          Vedel by si takéto slovo napísať? 

Dokonca dnes existuje snaha o vytvorenie akéhosi spoločného medzislovanského jazyka, tzv. medzislovančiny. 
Tej by každý Slovan (teda ten, kto hovorí slovanským jazykom) rozumel bez toho, aby sa ho musel učiť.

          Schválne, rozumieš tomuto textu v medzislovanskom jazyku? 
          Z ktorej veľmi známej a krásnej 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    CYRILO-METODSKÁ CESTA  
    v Moravskosliezskom, Zlínskom, Juhomoravskom,  
    Žilinskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji 

Putuj so mnou po zaujímavej 
ceste, na ktorej ti ukážem 

množstvo jedinečných miest. 
Cyrilo-metodská cesta je tvorená 

z niekoľkých trás, ktoré sú na 
mape vyznačené žltými čiarami. 
Spájajú rôzne pamiatky, ktoré sú 

dôležité pre našu kultúru.  

Navštívil/a si už niektoré z miest 
na mape?   

Priraď čísla na obrázkoch 
k miestam na mape. 

• Farebné obrázky zobrazujú 
vybrané súčasné miesta na 

Cyrilo-metodskej ceste. 
• Čiernobiele obrázky sú 
historické rekonštrukcie 

(ukazujú, ako mohli miesta 
vyzerať v minulosti).

    



11
ných sklíčok, ktoré po spojení kovový-
mi pásikmi vytvárajú na okne obrázok. 
Výtvarník tento obrázok najskôr farebne 
nakreslí a podľa neho potom dielňa vy-
tvorí vitráž. Nakoniec sa vitráž upevní 
do okenného rámu.

Ukážka vitráže pre kaplnku Magdalénka v Horných 
Kočkovciach (Slovensko)

MISIA, kombinovaná technika 

Kreatívna výzva: VITRÁŽ TROCHU 
INAK 
Vymaľuj pastelkami vitráže na ďalšej 
strane. Každá farba má priradené číslo. 
Ktoré hlaholské písmená na vitráži 
nájdeš? 
Vytvor si vlastnú vitráž s použitím začia-
točných písmen svojho mena a priez-
viska prevedených do hlaholiky podľa 
tohto vzoru. Pomôže ti hlaholika na 
strane 5. Nakresli ich na papier, namaľuj 
na sklo alebo na priesvitnú fóliu.

• • • Na Cyrilo-metodskej ceste som stretol troch umelcov. Postupne ti ich predstavím. Pripravili si pre teba zaujímavú tvorbu.  

Jozef Vydrnák 

Narodil som sa v roku 1961 v Trenčíne. 
Od detstva som veľmi rád kreslil a maľo-
val, a preto som sa stal umelcom. V sú-
časnosti žijem s rodinou v Dubnici nad 
Váhom. Tam maľujem obrazy, kreslím 
ilustrácie pre deti, vytváram písma alebo 
námety pre veľkorozmerné maľby na 
steny budov.

Niekedy vytváram návrhy vitráží pre 
kaplnky alebo kostoly. Vitráž je okenné 
sklo zložené z veľkého množstva fareb-
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Daniel Ignác Trubač 

Narodil som sa v roku 1969 v Tábore 
a detstvo som prežil na Šumave. Prí-
roda, ktorá bola všade okolo mňa, sa 
mi dostala hlboko pod kožu a je stále 
v mojej pamäti. Sochy, ktoré vytváram 
z kameňa, dreva a bronzu, to prezrá-
dzajú. Pracujem s odtlačkami prírod-
ných štruktúr. V Nýrsku, kde som 20 
rokov žil, sa nachádza socha, ktorá ma 
kedysi oslovila a priviedla k môjmu po-
volaniu. Je to fontána so ženou.

Po štúdiách som si vytvoril ateliér 
a zlieváreň v Polešoviciach, kde si hoto-
vé sochy odlievam do bronzu. Vytvoril 
som veľa sôch a vyzdobil veľa zvonov. 
Socha „Koruna svätej Anežky Českej“, 

dar veriacich pápežovi Františkovi, stojí 
v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne.

Bronzový reliéf SV. CYRIL A METOD

Odlievanie roztaveného bronzu z téglika do 
formy

STÔL STRETNUTIA na cyklotrase svätého Metoda 
v Boršiciach (Česká republika). Materiál: piesko-
vec, nerezová oceľ, bronz
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Kreatívna výzva: VYTVORENIE RELIÉFU 
Z HLINY POMOCOU ODTLAČKOV

Pomôcky:
Plastová škatuľa, keramická hlina, plas-
tové vedro, sadra, voda, výkres – šablóna, 
rôzne predmety so zaujímavou štruktú-
rou a tvarom na odtlačky, háčik.

Pracovný postup:
V plastovej škatuli si priprav keramickú 
hlinu. Vyhlaď ju, vytvoríš tak povrch na 
odtlačok.

Z výkresu vystrihni šablónu, obrys vy-
braného písmena v hlaholike a polož 
ju na vyhladenú hlinu. Šablóna musí 
byť obrátená, nie na čítanie.
Do hliny vtlač rôzne obľúbené pred-
mety s jemnou, hrubou alebo zložitej-
šou štruktúrou.
Predmety v hline nezostávajú. Odtlačiť 
môžeš aj svoje prsty. 
Vo vedre si podľa návodu priprav 
sadru. Najskôr nalej primerané množ-
stvo vody a postupne do nej syp sadru, 
až uvidíš sadru tesne pod hladinou.
Premiešaj.
Papierovú šablónu zo škatule vyber 
a všetko zalej pripravenou sadrou.

Ak chceš odliatok zavesiť, do tuhnúcej 
sadry vlož očko z drôtu na zavesenie. 
Uisti sa, že je blízko horného okraja.
Sadru nechaj stuhnúť. 
Keď sadra prestane hriať – približne za 
30 minút – môžeš škatuľu otočiť a vy-
klopiť.
Po vyklopení odstráň zo sadry všetku 
hlinu. Sadru môžeš nechať zafarbenú 
od hliny, alebo ju môžeš umyť. Objaví 
sa ti správne otočený tvar reliéfu pís-
mena.
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  SKLENENÝ OBJEKT I.

SKLENENÝ OBJEKT II.

SKLENENÝ OBJEKT III.

  SKLENENÝ OBJEKT IV.

Milan Opalka

Zamiloval som si prácu so sklom. Ten-
to jedinečný materiál mi umožňuje 
realizovať svoje myšlienky, sny a nápa-
dy. Mám k nemu rešpekt a úctu. Je to 
klenot vytvorený ľudským géniom, ale 
aj ostrá zbraň. Predovšetkým je to ale  
umelý materiál vytvorený človekom. 
A pravdepodobne jediný, ktorý sa mu 
podaril. V ďalekohľade nám približu-
je hory, zvieratá a dokonca aj vesmír. 
Vďaka šošovkám v mikroskope vidíme, 
z čoho sme my ľudia a celá Zem zlo-
žení. Je to akýsi „tvrdý vzduch“, ktorý 
neprepúšťa chlad, ale aj akési „nič,“ čo 
bráni vode, aby sa roztiekla po stole. 
Je to hmota, ktorá rozkladá svetlo na 
dúhu, aby nám priniesla novú nádej...



16          Kreatívna výzva: GRAVÍROVANIE SKLA 

Vygravíruj (vyry) na sklenenú kocku  pomocou gravírovacej súpravy monogram v hlaholike. Písmená sa budú prekrývať, 
znásobovať a vytvárať spoločenstvo – rodinu. Bude sa tiež zobrazovať zrkadlovo.
Môžeš vygravírovať svoj, mamin alebo otcov monogram. Alebo svoje iniciály a iniciály svojich priateľov ako symbol priateľstva.
Sklenené koráliky si môžeš vygravírovať začiatočným písmenom svojho mena a vytvoriť tak moderný šperk inšpirovaný Veľkou 
Moravou.
Alternatívny postup a materiál: vyry písmená hlaholiky do kocky, korálika alebo iného tvaru zo samotvrdnúceho slaného cesta alebo 
samotvrdnúcej modelovacej hmoty.
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Svätá rodina v Betleheme je tradičný obraz 
rodiny, ktorý sa často vyskytuje v kresťanskej 
symbolike.

Kde a kedy si naposledy videl/a betlehem 
a z čoho bol vyrobený?

Čo je napísané na odevoch a na zeleni v jasličkách?

Namaľuj vlastný obrázok Svätej rodiny v Betleheme 
na čistý papier.

Premýšľaj: V čom je rodina pre človeka dôležitá? 
Čo je podľa teba v rodinných vzťahoch podstatné?
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Napíš na pohľadnicu odkaz niekomu blízkemu. Potom môžeš pohľadnicu vystrihnúť a s pomocou rodičov ju poslať.

Môžeš tiež napísať odkaz samotným solúnskym bratom. Ako spolupatróni Európy ho určite vyslyšia.   



Ako pripomienku 1160. výročia príchodu 
Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu 

v roku 2023 vydalo združenie
Evropská kulturní stezka 

sv. Cyrila a Metoděje
IČ 02057531

v rámci projektu „Cyrilometodějská stezka - 

kultura a vzdělávání bez hranic“ 

realizovaného z Fondu malých projektov 

spolufinancovaného programom INTERREG V-A 

Slovenská republika - Česká republika 

a Zlínskym krajom. 

Hlavný cezhraničný 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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