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Cestou 
dvou 

XVIII. ročník výtvarné 
soutěže pro děti I. stupně 
ZŠ, MŠ a ZUŠ
Putujeme společně, kreslíme společně 
a soutěžíme společně.

Pod záštitou:
Mons. Josefa Nuzíka, 
biskupa a administrátora
olomoucké arcidiecéze

a Ing. Radima Holiše,
hejtmana Zlínského kraje

Úcta ke sv. Cyrilovi a Metoději
Na začátku letních 

prázdnin slavíme svátek 
Cyrila a Metoděje, kteří 
v roce 863 přišli na 
Velkou Moravu a učili 
lidi o Bohu. Lidé měli 
oba bratry rádi a měli 
je v úctě. Tuto úctu 
nám dodnes připomínají 
různé obrazy, na kterých 
jsou oba bratři namalovaní, nebo sochy, které oba bratry 
znázorňují. Můžeme se také setkat s tím, že jsou po nich 
pojmenovány některé kostely, byly o nich složeny i písničky.

Až si budete prohlížet různé obrázky nebo sochy se 
sv. Cyrilem a Metodějem, všimněte si, že jsou u nich také 
různé předměty, které k nim malíři nebo sochaři přidali. 
Těmto předmětům se říká atributy. Úlohou těchto atributů 
je ukázat nám, čím byl tento člověk výjimečný. Atributem 
může být nějaký předmět, nebo také zvíře či rostlina.

Cyril a Metoděj jsou znázorňováni s několika různými 
atributy, my si nyní představíme některé z nich:

KŘÍŽ – kříž je symbolem křesťanství.

MNIŠSKÝ ŠAT – před svojí smrtí vstoupil Cyril v Římě do kláš-
tera, kde také brzy zemřel. Proto bývá na obrazech malován 
v mnišském rouchu (je to oděv, který nosili mniši v klášte-
rech).

BERLA – Metoděj se později stal biskupem. Biskupská ber-
la, kterou biskupové nosí, je znakem, že biskup je strážce 
věřících, tak jako pastýři byli ochránci svých ovcí a hůl byla 
důležitou pastýřovou pomůckou (např. ke shánění stáda, 
k obraně stáda apod.). Biskup je tedy ten, kdo se stará.

KNIHA – ta připomíná, že Cyril vytvořil pro Moravany písmo.

Svátek Cyrila a Metoděje se slaví 5. července.

Metodika
Milí rodiče, 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 24 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.

Více informací a podrobný program naleznete na adrese:

www.velehrad.eu



U příležitosti letošních oslav státního svátku České republi-
ky Dne slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje vyhlašuje-
me, v rámci Dnů lidí dobré vůle, 18. ročník výtvarné soutěže 
pro všechny děti od 3 do 11 let (MŠ + 1.– 5. třída ZŠ + ZUŠ).

Dobrodružná cesta dvou bratří Cyrila a Metoděje se nesma-
zatelně 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. 2023 na Velehradě.

Hodnotící komise:
Jan Jemelka, Vítězslav Koutník, Zdeňka Krejčová, 
Marek Trizuljak, Miroslava Trizuljaková, Martina Špinková, 
Jan Zemánek, Soňa Zemánková

Soutěž je připravena pro následující kategorie:
I. kategorie (1. až 3. třída): malba, kresba nebo grafika
II. kategorie (4. až 5. třída): malba, kresba nebo grafika
kategorie MŠ (3 až 6 let): malba, kresba nebo grafika
kategorie ZUŠ (1. až 5. třída): malba, kresba nebo grafika

•  formát A3 (práce v jiném formátu budou ze soutěže 
vyřazeny)

•  cenu je nutné vyzvednout na Velehradě na slavnostním 
předávání 4. 7. 2023 či po individuální domluvě 

•  do soutěže může registrovat škola, školka, rodiče 
i příbuzní, je ale důležité, aby kontakt byl na rodiče a ne 
na školu (ani pedagoga)

Nezapomeňte přiložit stručný popis námětu obrázku 
a na zadní stranu obrázku napište svoji adresu, třídu, 
kterou dítě navštěvuje, věk, telefonický kontakt domů 
a e-mailovou adresu.

Výtvarné práce prosím zasílejte do 17. 5. 2023 na adresu:
Výtvarná soutěž – Velehrad 2023
Arcibiskupství olomoucké, Centrum pro katechezi
Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc 

(Výtvarné práce nevracíme, děkujeme.)

Cílem výtvarné soutěže „Cestou dvou bratří“ je přiblížit 
dětem kořeny naší kultury s pozitivním příkladem pro 
život v současnosti. S tím mohou pomoci rodiče, učitelé, 
vychovatelé či animátoři, kteří mladým umělcům 
připomenou státní svátek České republiky Den slovanských 
věrozvěstů (5. červenec). Avšak prosíme, aby svou pomocí 
příliš nezasahovali do jedinečné dětské tvorby.

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

a) Zamysli se, jaký atribut bys zvolil/a pro svoji rodinu 
a namaluj ho. Můžeš namalovat i více atributů.

b) Metoděj se stal biskupem. Je přirovnáván k pastýři, 
který se stará o své ovce. Namaluj, jak se pastýř stará 
o ovečky.

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

a) Zamysli se, jaký atribut bys zvolil/a pro svoji rodinu. 
Namaluj rodinu s tímto atributem.

b) Namaluj Cyrila a Metoděje s některými jejich atributy.

Vítězné práce budou vystaveny ve Stojanově gymnáziu 
na Velehradě 4.–5. 7. 2023. Vernisáž proběhne za přítomnosti 
významných hostů dne 4. 7. 2023.

Pořadatel: Organizační výbor projektu Dny lidí dobré vůle

Kontakt: info@velehrad.eu

Informace: www.velehrad.eu

Ceny v jednotlivých kategoriích

I. + II. + ZUŠ KATEGORIE
1. místo  počítač 

2. místo  mobilní telefon 

3. místo  lego 

4.–6. místo  společenská hra pro děti 

7.–10. místo  kniha 

11.–15. místo  předplatné časopisu Nezbeda
 nebo puzzle Cyril a Metoděj 

MŠ KATEGORIE
1. místo  koloběžka 

2. místo  Kouzelné čtení a elektronická tužka 

3. místo  lego 

4.–6. místo  společenské hry apod. 

7.–10. místo  CD písničky, pohádky

11.–15. místo  předplatné časopisu Nezbeda
 nebo puzzle Cyril a Metoděj 

Mediální partneři:

brCestou dvou 


