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Metodika:
Milí 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.

• 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 čtrnáct 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.

V rámci oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu	 je	 letos	 z	podnětu	Ministerstva	 školství,	mládeže	  
a	tělovýchovy	ČR	soutěž	rozšířena	o	mezinárodní	účast	žáků	
ZŠ z Řecka, Slovenska, Polska a Bulharska.

Více informací a podrobný program naleznete na adrese
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PŘÍBĚH CYRILA A METODĚJE

V	letošním	roce	si	připomínáme	slavnou	událost.	Před	1150	lety	
přišli	 na	 Velkou	Moravu	dva	muži,	 kteří	 svou	prací	 proměnili	
celou tuto zem. Jmenovali se Cyril (Konstantin) a Metoděj. 
Přišli	z	města	Soluň,	které	leží	v	dnešním	Řecku,	zemi	sluncem	
prohřáté, ve které je obloha po celý rok krásně modrá. 
Od dětství vynikali oba bratři nadáním i vírou v křesťanského 
Boha a také touhou hledat moudrost a spravedlnost. Jednoho 
dne	 jim	 císař	 svěřil,	 aby	 šli	 hlásat	 víru	 do	 daleké	 země	
moravského knížete Rastislava. Rastislavovi totiž velmi záleželo 
na tom, aby se jeho poddaní naučili žít podle pravd křesťanství. 
Chtěl,	aby	na	Velkou	Moravu	přišli	kněží,	kteří	 se	budou	 jeho	
lidem věnovat a srozumitelně je uvedou do života podle 
křesťanských zásad. Cyril s Metodějem se ochotně vypravili 
na	Velkou	Moravu,	aniž	tušili,	jestli	se	někdy	vrátí	domů.	Nešli 
s prázdnýma rukama. Cyril sestavil pro Slovany písmo hlaholici 
a přepsal do ní část Bible. Metoděj si vzal knihy týkající se 
zákonů.

Na	 Velkou	 Moravu	 doputovali	 bratři	 za	 doprovodu	 dalších	
vzdělanců	 v	 roce	 863.	 Moravané	 je	 s	 nadšením	 přijali.	 Kníže	
Rastislav jim hned představil mladé muže, kteří byli ochotni 
stát se jejich žáky. Bratři z nich chtěli vychovat schopné kněze 
a	 učitele,	 kteří	 by	 jim	 pomáhali	 mezi	 lidmi	 šířit	 vzájemnou	
lásku	 a	 slavit	 v	 kostele	 bohoslužby	 ve	 staroslověnštině,	  
tj. jazyce, kterému na Velké Moravě rozuměli. Bratři je naučili 
nejen číst, psát, počítat, modlit se a dobře předávat víru,  
ale	také	jak	hospodařit	na	poli,	aby	měli	hojnou	úrodu.	Bratři	
se	věnovali	i	nejprostším	lidem,	kteří	se	na	ně	obraceli	se	svými	
těžkostmi. S trpělivostí jim ukazovali, že není správné věřit 
pověrám,	věštcům	a	uctívat	stromy,	slunce	či	barevné	kameny.	
Vždyť to jsou pouze věci stvořené Bohem a nic víc. Bratři také 
povzbuzovali	 lidi,	 aby	 dělali	 svou	 práci	 (např.	 výrobu	 šperků	
i keramiky) poctivě, aby dobře hospodařili na svých polích 
a moudře se starali o svěřený majetek. Lidé si bratry oblíbili, 
poznali, že i když jsou na ně nároční, mají je rádi a záleží jim 
na nich. Také my dnes žijeme z odkazu těchto mužů. Jejich 
žáci	pak	působili	v	oblasti	dnešních	Čech,	Moravy,	Slovenska,	
Maďarska, Bulharska, Srbska a Ruska, Polska a Chorvatska. Šířili 
zde	 podle	 příkladu	 soluňských	 bratrů	 křesťanství	 a	 pozvedli	
zdejší	kulturu.

Vychovatelé, učitelé a animátoři mohou pomocí této výtvarné 
soutěže dětem zábavnou formou přiblížit významné jubileum, 
tedy 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.

Pod	záštitou:

Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého,

MVDr. Stanislava Mišáka, 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, 8. ročník výtvarné soutěže 
pro	všechny	děti	od	3	do	11	let	(MŠ	+	1.	–	5.	třída	ZŠ).

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.

Vyhlášení výsledků:  během Večera lidí dobré vůle dne 4. 7. 2013 
na Velehradě

Hodnotící komise: Adolf Born (předseda), Jan Jemelka, 
Vítězslav	Koutník,	Zdeňka	Krejčová,	Marek	Trizuljak,	Miroslava	
Trizuljaková, Martina Špinková, Jan Zemánek

Soutěž je připravena pro následující kategorie:

I. kategorie	–	1.	až	3.	třída	–	malba	+	kresba
II. kategorie	–	4.	až	5.	třída	–	malba	+	kresba
kategorie MŠ – 3	až	6	let	–	malba	+	kresba
kategorie ZUŠ	–	1.	až	5.	třída	–	malba	+	kresba

• formát A3
• autoři vítězných výtvarných prací musí zaslat kopii rodného listu

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 31. 5. 2013 na adresu:

Výtvarná	soutěž	–	Velehrad	2013
Stojanovo gymnázium
Velehrad 1
687 06 Velehrad
(Výtvarné práce nevracíme, děkujeme za pochopení.)

Mediální partneři:
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CEnY V JEDnOTLIVýCH kATEGORIÍCH

I. + II. + ZUŠ kATEGORIE

1. místo počítač 
2. místo horské kolo
3. místo mobilní telefon
4. – 6. místo multimediální encyklopedie pro děti
7. – 10. místo společenská hra „Po stopách svatých Cyrila  
 a Metoděje“
11. – 15. místo předplatné	časopisu	Pastelka	nebo	Nezbeda

MŠ kATEGORIE

1. místo koloběžka
2. místo horské kolo
3. místo multimediální encyklopedie pro děti
4. – 6. místo společenské hry
7. – 10. místo kniha
11. – 15. místo	 předplatné	časopisu	Duha	nebo	Nezbeda

Vítězné práce budou vystaveny ve Stojanově gymnáziu 
na Velehradě v období letních prázdnin. Vernisáž proběhne 
za přítomnosti významných hostů dne 4. 7. 2013.

Pořadatel: Organizační výbor projektu Dny lidí dobré  
	 vůle	ve	spolupráci	s	Ministerstvem	školství,	 
 mládeže a tělovýchovy ČR

kontakt: info@velehrad.eu

Informace: www.velehrad.eu

Pastelka, originální český časopis pro děti i dospělé. 
Poznávejte s Pastelkou fantastický svět zvířat, malujte, 
tvořte, zpívejte a soutěžte!

Více na www.pastelka.com

Cílem	výtvarné	soutěže	je	přiblížit	dětem	kořeny	naší	kultury	 
s pozitivním příkladem pro život v současnosti.

I. kategorie	(1.	–	3.	třída)	+	kategorie MŠ

• Cyril a Metoděj doputovali se svým doprovodem na Velkou  
 Moravu v roce 863.
 nakresli/namaluj Cyrila a Metoděje, jak se svým doprovodem  
 přicházejí ke knížeti Rastislavovi.

• Cyril a Metoděj se věnovali obyvatelům Velké Moravy. Trávili  
 s nimi hodně času.
 nakresli/namaluj, s kým si rád hraješ.

II. kategorie	(4.	–	5.	třída)	+	kategorie ZUŠ

• Cyril se na Velké Moravě věnoval výchově nových učitelů  
	 a	kněží,	kteří	měli	pomáhat	mezi	lidmi	šířit	vzájemnou	lásku	 
	 a	 slavit	 v	 kostele	 bohoslužby	 ve	 staroslověnštině.	 Cyril	  
 je naučil nejen číst, psát, počítat, modlit se, ale také jak  
	 hospodařit	na	poli,	aby	měli	hojnou	úrodu.
 nakresli/namaluj, jak to mohlo o přestávce vypadat  
 v Cyrilově škole.

• Bratři také povzbuzovali lidi, aby dělali svou práci poctivě  
		 –	 	 jak	při	výrobě	šperků,	 tak	při	hospodaření	na	svých	polích	  
 a péči o svěřený majetek.
 nakresli/namaluj, s čím doma rád pomáháš.


