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Téma: SV. CYRIL A SV. METOD  

 APOŠTOLI  SLOVANOV 

 

Cieľ: -    dôkladnejšie spoznať život sv. Cyrila, sv. Metoda a ich žiakov 

- poznať prínos svätých Cyrila a Metoda a ich žiakov pre našu kultúru a vzdelanie 

- pripraviť sa na výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (VM) 

 

Veková skupina: žiaci II. stupňa ZŠ a žiaci SŠ 

Metódy: výklad, rozhovor, individuálna činnosť 

 

Úvod 

 Vyučujúci skôr než oznámi žiakom tému hodiny, ukáže im ikonu sv. Cyrila a Metoda 

(príloha č. 1) a opýta sa ich, či vedia o koho ide a čo o nich vedia. Pokračuje otázkou: Aká 

slávnosť nás v súvislosti so sv. Cyrilom a Metodom čaká približne o dva roky? (1150 výročie 

ich príchodu na VM) ... a nadviaže na hlavnú časť. 

 

Hlavná časť 

 Vyučujúci (alebo žiak/žiaci) prečíta/jú životopis sv. vierozvestcov (príloha č. 2) 

a upozorní ich, aby dobe počúvali a snažili sa zapamätať si čo najviac (na konci dostanú krátky 

test z prečítaného textu).  

Na text vyučujúci nadviaže niektorou z aktivít, v závislosti podľa veku a zloženia žiakov. 

Aktivita 1 

Vyučujúci zadá žiakom úlohu: premýšľaj a napíš, ktorá z vlastností sv. Cyrila a Metoda sa ti 

najviac páči, najviac ťa oslovila, resp. ti chýba. (cca 5-7 min.) Po splnení úlohy sa žiaci môžu 

navzájom pozdieľať; do aktivity sa môže zapojiť aj vyučujúci. 

Aktivita 2 

Písanie listu sv. Cyrilovi a Metodovi: napr. o tom, ako ľudia v dnešnej dobe prijímajú, resp. 

neprijímajú odkaz (dedičstvo), ktoré nám zanechali; alebo môže ísť o ďakovný list alebo list na 

nejakú učiteľom/žiakom zvolenú tému. (cca 15 min.) Na záver aktivity, kto chce, môže prečítať 

svoj list. 

Aktivita 3 

Osemsmerovka (príloha č. 3): vyučujúci rozdá každému žiakovi osemsmerovku, ktorú si podľa 

počtu žiakov vopred okopíruje. Zadanie: po vyškrtnutí všetkých slov, zostanú písmená, ktoré 
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dávajú riešenie osemsmerovky (správne znenie pre vyučujúceho: Svätí Cyril a Metod orodujte 

za nás!). 

Aktivita 4 

Dokončenie príbehu/udalosti: vyučujúci nahlas prečíta istú stať zo života sv. Cyrila a Metoda  

a nechá žiakov, aby príbeh/udalosť podľa svojej fantázie dokončili (cca 10 - 15 min.). Na záver 

aktivity si žiaci môžu prečítať svoje výtvory. Vyučujúci môže použiť texty z prílohy č. 1, napr. 

prvý odsek: Slávni slovanskí vierozvestci .... až po vetu ..Po čase ho však svetské záležitosti 

unavili .... pokračujú žiaci; alebo tretí odsek: Konštantín sa však už nikdy .... až po vetu: Pápež 

Hadrián II. dal Metodovi list pre slovienskych vladárov, ktorý obsahuje vyhovenie všetkým 

trom požiadavkám .... pokračujú žiaci   

Aktivita 5 

Vyučujúci nadviaže na životopis sv. Cyrila a Metoda a povie, že počas svojho života, ale aj po 

smrti ovplyvnili nespočetné množstvo ľudských životov. Následne vyzve žiakov, aby sa 

zamysleli nad ľuďmi alebo udalosťami z ich života, ktorí/é ich nejakým spôsobom ovplyvnili: 

čo im dali alebo vzali, čo ich Boh cez ľudí alebo situácie naučil. Žiaci potom pomocou šatky 

a iného materiálu podľa vlastného výberu znázornia cestu svojho života, napr. za posledný 

týždeň, mesiac alebo rok ktorú si potom môžu navzájom predstaviť. Platí tu zásada: vyučujúci 

žiaka nenúti, nehodnotí a neporovnáva. 

Pomôcky: textilné látky rôznych farieb a iné rekvizity (nastrihané kúsky látok rôznych farieb, 

lesklé guľôčky, guľôčky vyrobené z alobalu, kamienky, drievka, rôzne geometrické útvary 

malých rozmerov z dreva, plastu, papiera, sviečky, zápalky. Počas práce žiakov vyučujúci pustí 

meditačnú hudbu. 

 

Po vybranej aktivite, ak je ešte čas, môže vyučujúci použiť prílohu č. 4 Proglas alebo prílohu č. 

5 Moravsko – panónska legenda – Život Konštantína. 

 

Záver 

 Opakovanie (príloha č. 6) – vyučujúci rozdá žiakom text s chýbajúcimi slovami, ktoré 
sa žiaci pokúsia sami doplniť (texty pred hodinou podľa počtu žiakov okopíruje). Potom si 
spoločne prejdú správne odpovede a vyučujúci nadiktuje žiakom poznámky. Test so správnymi 
odpoveďami:  

Doplň chýbajúce slová alebo slovné spojenia: 
Byzantský cisár Michal III. na žiadosť veľkomoravského kniežaťa Rastislava vyslal v roku 863 
na Veľkú Moravu vierozvestcov Konštantína/Cyrila a Metoda, aby v staroslovenskom jazyku 
hlásali Božie slovo. Konštantín zložil písmo hlaholiku a spolu s Metodom preložili Sväté 
písmo. Našich predkov naučili modliť sa utiereň, hodinky, večiereň, povečerie a svätú liturgiu 
v ich reči. Tiež vyučovali ľud pravdám viery a vychovávali nových kňazov.       
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Zadanie domácej úlohy – vyučujúci vyberie podľa veku a zloženia žiakov. 

DÚ 1 – žiaci majú za úlohu zistiť, ktoré chrámy a kaplnky v našej archieparchii, resp. 

metropolii sú zasvätené sv. Cyrilovi a Metodovi. Ako pomocný zdroj môže byť pre žiakov 

webová stránka: http://ww.grkatpo.sk/?schematizmus, www.grkatba.sk,  

http://www.grkatke.sk/schemuvod.aspx 

DÚ 2 – tvorba koláže alebo kresba na podklade vybranej udalosti zo života sv. Cyrila, Metoda. 

 Na záver je možné pomodliť sa tropár a kondák k sv. Cyrilovi a Metodovi  (príloha č. 7) 

alebo modlitbu Otče náš v cirkevnoslovanskom jazyku.  

 

Prílohy:  Príloha č. 1 – Ikona sv. Cyrila a Metoda 

    Príloha č. 2 – Životopis sv. Cyrila a Metoda 

    Príloha č. 3 – Osemsmerovka 

    Príloha č. 4 – Proglas; Moravsko – panónska legenda /Život Konštantína 

    Príloha č. 5 – Opakovanie – test 

    Príloha č. 6 – Tropár a kondák; modlitba Otče náš  

    Príloha č. 7 – Encyklika Slavorum apostoli – pre vyučujúceho 

 

 

Spracovala: PaedDr. Mária Majirská 

 

 

Použité zdroje:  

Internet – Životopis sv. Cyrila a Metoda, ikona sv. Cyrila a Metoda 

Mgr. Cmoriaková Tatiana - Dodatok pre vých. obrad k metodickej príručke pre 5. ročník ZŠ 

 


