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PRÍHOVOR REDAKČNEJ RADY 

 
Milí naši čitatelia, 

dostáva sa Vám do rúk špeciálne číslo nášho školského časopisu Kmeťovček, ktoré je 

venované sv. Cyrilovi a Metodovi z príležitosti 1150. výročia ich príchodu na Veľkú Moravu, 

a tým teda na naše územie.  

     Pre nových čitateľov najprv v skratke predstavíme náš časopis, ktorý už roky vychádza 

pod názvom  Kmeťovček. Prečo práve Kmeťovček? Pretože naša škola nesie meno známeho 

katolíckeho kňaza, botanika a etnografa, rodáka z neďalekej Bzenice – Andreja Kmeťa.  

     Ako sme už na začiatku spomenuli, toto špeciálne číslo je venované dvom významným 

svätcom a tomu sme aj prispôsobili jeho obsah. Nájdete tu však aj známe rubriky, ktoré 

obsahuje každé číslo nášho časopisu: úvodník, anketu, rozhovor a iné... Najmä Vám však 

chceme rôznymi spôsobmi priblížiť život a odkaz sv. Cyrila a Metoda. 

     Dúfame, že si každý z Vás v tomto čísle nájde to, čo ho zaujíma, ale i pobaví. Prajeme 

príjemné čítanie. 

 

Redakčná rada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Dominika Ježová (8.ročník, 14 rokov) 
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ÚVODNÍK 

 

 

 

 
Milí čitatelia, 

     rok 2013 je rokom, keď si pripomíname okrúhle 1150. výročie príchodu sv. Cyrila                   

a Metoda na naše územie. 

     Táto významná udalosť nemá byť len historickou spomienkou, ale predovšetkým 

príležitosťou obnoviť si vieru v Ježiša Krista, aby sme mohli byť vernými pokračovateľmi 

evanjeliového svedectva sv. Cyrila a Metoda v dnešnom svete. 

     Svätý Otec Ján Pavol II. sa vo svojej encyklike – okružnom liste – nazvanom SLAVORUM 

APOSTOLI (Apoštoli Slovanov, z roku 1985) zamýšľa nad metódou ich pôsobenia a kladie si 

otázku: Ako to, že títo apoštoli dosiahli taký vynikajúci úspech u našich predkov? A zisťuje                   

a potvrdzuje, že úspešnosť ich práce sa dá vysvetliť z dvoch pohľadov. 

     Na prvom mieste to bola Božia milosť: Nespoliehali sa len na svoje vlastné sily.  Vedeli, 

čo Ježiš povedal, že  bez neho nemôžu nič urobiť. Uskutočňovali svoje apoštolské dielo vo 

svetle Ducha Svätého. Ale o Božiu milosť sa museli aj pričiniť a to tak, že pri evanjelizácii 

nepoužívali meč ani násilie, ani donucovanie. 

     Na druhom mieste je ďalší pohľad ich úspešnosti: Svoje ohlasovanie Krista ako 

Spasiteľa konali tak, že rešpektovali do istej miery spôsob života našich predkov  =  

inkulturácia. Nevnucovali im nový jazyk, ale sv. Cyril vytvoril novú abecedu, ktorá 

zodpovedala slovám a vyjadrovaniu Slovanov a v nej im bolo zvestované EVANJELIUM. 

Písali aj poučné knihy, aby vtedajší ľud z nich mohol čerpať posilnenie na duši, no pripravili 

aj mnohé zákony, ktoré vniesli poriadok nielen do cirkevného a liturgického života, ale aj do 

bežného života. Dali základ slovanskej literatúre a Slovanov pričlenili medzi kultúrne národy 

sveta. Týmto spôsobom zachovali pre Slovanov ich národnú svojráznosť, samostatnosť                         

a jazyk. 

     Cyril a Metod pomáhali Slovanom nájsť správnu cestu, boli ich duchovnými vodcami. 

Prosme ich, aby nám aj dnes pomohli kráčať smerom, ktorý vytýčili.  

Svätý Cyril a Metod, orodujte za nás! 

 

 

s. Patrika 
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NEWS – NOVINKY – SPRÁVY 

PRIEBEŽNE 

      

     Slávnosťou sv. Cyrila a Metoda (5.7.2012) sa začal v Katolíckej cirkvi Jubilejný rok, ktorý 

je zasvätený dvom vierozvestom – sv. Cyrilovi a Metodovi.  

     V roku 2013 to bude slávenie už 1150. výročia od ich príchodu na územie dnešného 

Slovenska. 

     Naša škola sa zapojila do celodiecézneho projektu Spoznaj svojich otcov, ktorý je 

venovaný 1150. výročiu príchodu svätých Cyrila a Metoda k nám. Projektom žije celá naša 

škola i farnosť. 

 Už v minulom školskom roku sme na škole začali prípravu na oslavy 1150. výročia 

príchodu svätých Cyrila a Metoda. Pripravili sme pre celú farnosť literárne pásmo 

spojené s prezentáciou pri príležitosti putovania Relikvie svätého Cyrila v našej 

diecéze. 

 

 Vyučovanie na hodinách je vhodne a tvorivo poprepletané tematikou života 

vierozvestov, ich prínosom a misijným poslaním na území dnešného Slovenska. 

 

 Na hodinách náboženstva, výtvarnej výchove i v školskom klube žiaci kreslili návrhy 

na plagát k projektu. Práca Bibiány Klikačovej získala 

2. miesto v I. kategórii a  môžeme ju vidieť na 

propagačnom plagáte. (Pozn. redakcie: Je to obrázok, na 

ktorom sú nakreslení svätci pri oltári.) 

 

 

 

 

 

   

 Z papiera žiaci zhotovovali krásne mitry sv. Metoda, ktorými si vyzdobili nástenky                    

v triedach.  

 

 Vytvorili sme výtvarné diela do súťaže Slovom o Tvojej láske na tému: Nitra – 

kolíska kresťanstva. 
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NEWS – NOVINKY – SPRÁVY 

 

 Na druhom stupni mala veľký úspech súťaž vo forme Milionára, v ktorej si žiaci 

overili nadobudnuté poznatky a motivovalo ich to k hlbšiemu štúdiu tejto témy. 

Najúspešnejší žiaci pokračujú v príprave, aby mohli čo najlepšie reprezentovať našu 

školu v súťaži – Cyrilometodiáda. 

 

September 2012 

      Koniec septembra sa už tradične nesie v znamení peknej tradície v neďalekej Novej Bani. 

Každoročne tam miestni veriaci vyzdobia kostol obrazmi z rôznych plodov zeme. A tak sa 

naši prváci, druháci, štvrtáci a siedmaci 

s pani učiteľkami rozhodli, že sa tam pôjdu 

poďakovať za úrodu aj oni.  

     Novobanským kostolom sa niesla 

krásna vôňa, najmä z ovocia. Videli 

veľa nádherných výtvorov, ktoré boli 

tematicky zamerané na ROK VIERY 

a ROK SV. CYRILA A METODA. 

Všetkých nadchol pokoj a krása, ktoré 

dýchali z obrazov. 

     Na budúci rok sa tam určite pôjdeme znova poďakovať za všetko, čo nám dobrotivý 

Nebeský Otec dáva. 

 

November 2012 

     Naši tretiaci a štvrtáci absolvovali veľmi zaujímajú exkurziu do Nitry, kde sa počas 

hľadania pokladu zábavnou formou dozvedeli veľa o histórii Veľkej Moravy, jej panovníkoch 

a umení. Skladala sa z prehliadky Nitrianskeho Horného Mesta, Katedrály sv. Emeráma                                

a  poslednou zastávkou bola návšteva Diecézneho múzea v Nitre, kde sa bližšie zoznámili so 

životom a dielom sv. Konštantína-Cyrila a Metoda. Na začiatku exkurzie žiaci dostali 

brožúrku, kde  podľa výkladu sprievodkyne riešili rôzne úlohy a pri ich riešení sa zoznámili aj 

s hlaholikou. V múzeu ich zaujal  prekrásny, bohato zdobený nitriansky evanjeliár, ale aj  

ukážky z textov písaných cyrilikou: Život sv. Konštantína-Cyrila a sv. Metoda.  
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NEWS – NOVINKY – SPRÁVY 

 

9. január 2013 

9. 1. 2013 sa farský Kostol sv. Petra a Pavla v Žarnovici zaplnil našimi žiakmi, ktorí si tam 

prišli vypočuť kultúrno-vzdelávací koncert 

venovaný úcte našich vierozvestov sv. Cyrila   

a Metoda. Sólistka opery SND Karin 

Lukáčová zaspievala staroslovienske 

liturgické piesne, medzi ktorými bol aj Otče 

náš. Slovom i hudobne ju sprevádzal Igor 

Berger. Vyzdvihol misijné dielo solúnskych 

bratov, ktorí umožnili našim predkom 

oslavovať Stvoriteľa zrozumiteľnou rečou. Žiaci 

pozorne počúvali a svojím potleskom ocenili nielen  výkon speváčky, ale i úctu dielu svätého 

Cyrila a Metoda. 

 

5. a 11. február 2013 

Rádio Lumen – Projekt „Spoznaj svojich otcov“ 

5. februára 2013  sa niekoľkí naši žiaci vybrali do Rádia Lumen, aby tam nahrávali vstup do 

relácie Študentské šapitó na tému celodiecézneho projektu Spoznaj svojich otcov.  Nikola 

Gáfriková, Ľubomír Hajdoni, Monika Gulašová, Jakub Klačanský odchádzali 

z profesionálneho nahrávacieho štúdia nadšení a niektorí aj s tým, že v budúcnosti by chceli 

niečo podobné robiť. Nahrávku o živote sv. Cyrila a Metoda, ako aj aktivity, ktoré sa konali 

alebo sa budú konať v našej škole a farnosti v rámci projektu, sme si potom mohli vypočuť už 

v spomínanej relácii 11. februára 2013. 

 

12. apríl 2013 

Do našej farnosti Žarnovica patrí aj filiálka Lukavica, v ktorej je kaplnka zasvätená svätému 

Cyrilovi a Metodovi. Minulý rok o jej histórii, ako aj o histórii niekoľkých kostolov 

postavených v časoch Veľkej Moravy, deťom na besede porozprával náš rodák, absolvent 

našej školy a dnes už kňaz Mgr. Peter Baláž. Jeho slová inšpirovali členky žurnalistického 

krúžku, ktoré sa rozhodli 12. apríla 2013 urobiť fotoreportáž už spomínanej kaplnky. 

 

Redakčná rada 
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NAPÍSALI STE NÁM 

 

 

 

     Vo štvrtok 18. októbra 2012 bola moja trieda a 

štvrtáci ZŠ A. Kmeťa na exkurzii v Nitre.                              

     Boli sme v Nitre v Mlynoch. Vozili sme sa na 

pohyblivých schodoch. Potom sme boli 

v cirkevnom gymnáziu. Exkurzia začala v 

kostole. Boli sme pri soche sv. Cyrila a Metoda. 

Videli sme sochu Panny Márie na Morovom 

stĺpe. Boli sme v hradbách hradu a tam sme videli 

dve kostry, starú sekeru a džbán. Potom sme boli v Katedrále sv. Emeráma. Nakoniec sme 

boli v múzeu a dozvedeli sme sa veľa o našej histórii. V múzeu sme videli staré papiere, na 

ktorých bola napísaná hlaholika. Videli sme veci zo zlata, striebra a drahokamov.     

     Nakoniec sme sa odfotili pri soche pápeža Jána Pavla II. Potom sme cestovali domov. 

 

Ľudmila Kováčová (3. roč, 9 rokov 

 

 

Na exkurzii v Nitre sme boli vo štvrtok 18.októbra 

2012. Boli sme tam tretiaci aj štvrtáci a bolo tam 

veľmi pekne. Boli sme aj v obchodnom dome 

Mlyny. Potom sme sa presunuli ku hradu. V parku 

sme videli sochu Pribinu a Morový stĺp. Bližšie 

k hradu stála socha svätého Cyrila a Metoda, kde 

sme sa odfotili. Boli sme aj v hrade a hľadali sme 

poklad. Našli sme ho v múzeu, blízko sochy Jána 

Pavla II. Príjemne sa nám sedelo v Kostole Sv. Emeráma. Boli 

sme aj v reštaurácii a pri divadle, pri ktorom bola obrovská fontána. A potom sme išli 

unavený domov. 

Peter Tabernaus ( 3. roč., 9 rokov) 
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ZO ŽIVOTA 
 

Život sv. Cyrila a Metoda v skratke 

 

 Pochádzali zo Solúna. 

 Otec Leon/Lev bol vysokým štátnym a vojenským hodnostárom. 

 Matka, menom pravdepodobne Mária, sa predpokladá, že mohla mať slovanský   

pôvod. 

 Sv. Metod sa narodil v roku 815 a zo súrodencov bol zrejme najstarší, jeho meno 

Metod bolo rehoľné, krstným menom sa pravdepodobne volal Michal, po vyštudovaní 

sa stal vysokým civilným úradníkom, ale neskôr sa utiahol do kláštora. 

 Sv. Cyril sa narodil v roku 827 a zo súrodencov bol zrejme najmladší, krstným menom 

sa volal Konštantín, po vyštudovaní sa stal učencom a profesorom v Konštantínopole,  

no aj on sa po čase utiahol do toho istého kláštora ako Metod. 

 V roku 863 sa Konštantín a Metod spolu s niekoľkými spoločníkmi (Kliment,  Sava, 

Angelár, Naum, Vavrinec a ďalší) opustili svoju rodnú zem, aby prišli na Veľkú 

Moravu a šírili tu kresťanstvo a kultúru. 

 Konštantín, ešte predtým, než odišli na svoju misiu, zostavil pre Slovanov písmo, 

ktoré je dnes známe ako hlaholika. Tá sa považuje za predchodkyňu cyriliky, písmo, 

ktoré dostalo meno práve po sv. Cyrilovi. Do jazyka starých Slovanov preložili 

dokonca aj celú liturgiu a takisto aj časť Biblie. 

 V roku 867 sa vydali na cestu do Ríma, aby získali povolenie slúžiť latinskú liturgiu 

v reči ľudu. Zo sebou niesli aj pozostatky sv. Klementa. Pápež Hadrian II. ich v roku 

868 s radosťou prijal a vyhovel ich požiadavkám. 

 Konštantín sa však už nikdy nevrátil na územie Veľkej Moravy. V Ríme ochorel, 

vstúpil do kláštora, prijal meno Cyril a 14. februára 869 zomrel. Pochovali ho                            

v bazilike sv. Klimenta v Ríme. Krátko po smrti bol vyhlásený za svätého. 

 Metod sa v roku 869 stal biskupom. Zomrel vo veku sedemdesiat rokov 6. apríla 885. 

Tesne pre smrťou určil za svojho nástupcu Gorazda, jedného zo svojich učeníkov. 

Miesto jeho hrobu bolo pravdepodobne hlavné mesto Veľkej Moravy, avšak nevieme 

určiť jeho polohu. 

Zdroj: internet 

Spracovala: Lucia Micháliková (9. roč., 15 rokov) 
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MINI EXKURZIA 

     Žarnovica, 14. marca 2013 

Milý čitateľ, 

píšeme Ti o jednej obyčajne neobyčajnej chvíli. Boli sme na exkurzii. Lepšie povedané na 

mini exkurzii. Všimli sme si, že v našom Kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici sa nachádzajú 

hneď vedľa hlavného oltára vpredu dve vitrážové okná, na ktorých sú vyobrazení sv. Cyril 

a Metod. Chceli sme Ti ich aj ukázať a napadla nám jedna múdra vec, že Ti ich opíšeme, aby 

si si ich vedel lepšie predstaviť.  

     V našom žarnovickom kostole je zobrazený sv. Cyril, konkrétne na jednom z okien, ktoré 

je vytvorené z menších farebných kúskov skla. Spolu vytvárajú krásnu veľkú mozaiku 

s podobizňou sv. Cyrila. Na tejto mozaike je zobrazený v typickom starom rehoľnom rúchu. 

V ľavej ruke drží Bibliu a v pravej dvojramenný kríž, ktorý dnes môžeme vidieť aj 

v slovenskom znaku. Dôležitá je aj modla, ktorá symbolicky leží pod nohami svätca. Tento 

symbol je veľmi dôležitý a ukazuje pravú podstatu života svätého Cyrila. Za sv. Cyrilom sú 

vyobrazené kostoly. 

     Tak isto u nás máme aj okno s mozaikou svätého Metoda. Vieme, že bol biskup, je aj 

zobrazený v biskupskom rúchu. Na okne je vyobrazený podobne ako svätý Cyril. V ľavej 

ruke však drží kamennú tabuľu, na ktorej môžeme vidieť pravdy viery a v pravej drží 

biskupskú palicu. Pod nohami Metoda tiež ležia modly a za ním stojí  kostolík alebo kaplnka. 

     Napokon sme sa predsa rozhodli, že Ti pošleme aj fotografie týchto dvoch pekných okien. 

Maj sa dobre a skoro odpíš!  

 Tvoje kamarátky Janka a Hanka  

 

 

 

 

 

 

 

 

              Jana Lipjanska (9. roč., 15 rokov)    

                                                                                               Hana Balková (8. roč., 14 rokov) 

 



11 

 

SR.PATRIKA – „Zamkla som 

auto?!“ 

                                                     

 
   Dovoľte nám, milí čitatelia, aby sme sa vám 

na úvod predstavili: 

    

FOTOREPORTÁŽ 

 

 

  Kde bolo, tam bolo, kde sa piesok (prepáčte, 

dážď) lial, za jednou horou, za jednou riekou – 

Hron, bola raz jedna kaplnka. Tá kaplnka sa 

nachádzala v mestskej žarnovickej časti 

Lukavica.  

     Jedného pekného dňa (mimochodom, 

pršalo) si povedali mladé „žurnalistky“, že 

vytvoria o kaplnke fotoreportáž. A tak sa 

Janka, Hanka, Lucka spolu s p. učiteľkami 

Lenkou a sestričkou Patrikou

 

 

vybrali do Lukavice.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.apríl 2013 – 13.45 – VÝCHOD ZO 

ŠKOLY – Po výdatnom obede sme 

vyrazili. Spoločnosť nám robili najmä 

dáždniky. 13.47 – NÁSTUP DO AUTA 

 

 

OLTÁR V KAPLNKE –  

- dominanta kaplnky 

13.57 – PRÍCHOD DO LUKAVICE -– 

- Hanka ani netušila, že je v zábere 

fotoaparátu. Ale sústreďme sa na 

kaplnku.  
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FOTOREPORTÁŽ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominika Ježová (8.ročník, 14 rokov)                            Dominika Ježová (8.ročník, 14 rokov)

 

SV. METOD NA OLTÁRI – 

Žehnajúci sv. Metod. 

SV. CYRIL NA OLTÁRI – 

„Dohliadam na poriadok v kaplnke.“ 

P. ANNA TÓTHOVÁ ROZPRÁVA – milá, 

zlatá, pohostinná, usmievavá, láskavá, 

dobrá... obyvateľka Lukavice.  

MODLITBA NA ZÁVER – 15.30 – 

 - NÁSTUP DO AUTA A ODCHOD 

DO ŽARNOVICE. 
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 ROZHOVOR 

 

Lukavica – 12. apríl 2013 

Kaplnka sv. Cyrila a Metoda 

 

Ako ste si už mohli všimnúť, v našej fotoreportáži sme Vám v skratke a v obraze priniesli 

zaujímavosti o Kaplnke sv. Cyrila a Metoda v Lukavici, filiálky farnosti Žarnovica. 

Na tomto mieste Vám ponúkame rozhovor s p. Annou Tóthovou, rodáčkou a obyvateľkou 

mestskej žarnovickej časti Lukavica.  

 

Janka Lipjanska: My by sme sa Vás chceli poprosiť, aby ste nám povedali niečo zaujímavé 

o Vašej kaplnke, kedy bola postavená...? 

 

Anna Tóthová: Začali ju stavať v roku 1950, po vojne, aj z vďačnosti, že naša dedina nebola 

vypálená, lebo jej to hrozilo. Pomáhala celá dedina, boli tu aj dedinskí murári. Viem, že aj zo 

Žarnovice sa postarali o ňu, aj pán farár Haspra. Potom v roku 1955, to je ešte aj hore 

napísané, nám kaplnku bol maľovať jeden maliar z Rudna nad Hronom. Potom v tom roku 

bola aj vysvätená. 

 

Janka Lipjanska: Kto sa stará o kaplnku? Slúžia sa tu aj sväté omše? 

 

Anna Tóthová: Staráme sa o ňu všetci. Štyrikrát do roka tu máme aj sväté omše – pred 

Vianocami, pred Veľkou nocou, na sv. Cyrila a Metoda a v novembri, keď bola vysvätená. 

Pred sv. omšami máme aj sv. spoveď. Najviac sa nás zíde, keď je sv. omša na sv. Cyrila 

a Metoda, to prídu aj zo Žarnovice, to je v lete. 

 

S. Patrika: Kto vyberal patrónov tejto kaplnky, prečo práve sv. Cyril a Metod? 

 

Anna Tóthová: To určil pán farár zo Žarnovice, v Žarnovici sú patróni sv. Peter a Pavol a že 

v Lukavici aby boli sv. Cyril a Metod. 

 

Hanka Balková: Máte tu zachovalé maľby. Bola už prerábaná a opravovaná? 
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ROZHOVOR 

 

Anna Tóthová: Od vonku. Od vnútra nie. Akurát len ten spodok steny sme dali vymaľovať. 

Zatekala nám aj strecha, ale už je prerobená.  

 

Janka Lipjanska: Sochy, ktoré sú v kaplnke, sú odkiaľ? 

 

Anna Tóthová: Pannu Máriu, čo je na oltári, to daroval jeden pán, ktorý nie je z Lukavice. 

A tento oltár nám darovali z Hronského Beňadika. Hore je namaľovaný obraz, je tam sv. 

Jozef, Ježiš a Panna Mária, sv. Rodina. Na bočných stenách je socha Pána Ježiša, Panny 

Márie s Ježiškom a sv. Jozefa.  

 

Janka Lipjanska: Aj vy ste sa podieľali na stavbe kaplnky? 

 

Anna Tóthová: Ja teda nie, ale moja rodina, môj otec, mama veľmi nemohla, lebo ja som sa 

na jeseň narodila, ale ostatní, čo mohli, tak všetci robili, aj ženy, aj chlapi.  

 

Janka Lipjanska: Má táto kaplnka aj zvonicu? 

 

Anna Tóthová: Má, aj zvoní. Teraz už ale nezvoní každý deň. 

 

Janka Lipjanska: Veľmi pekne ďakujeme za Váš čas venovaný nám, aby ste nám priblížili 

históriu i súčasnosť Kaplnky sv. Cyrila a Metoda v Lukavici. 

 

 

 

 

                                                            Text a foto: Jana Lipjanska (9. roč., 15 rokov), 

                                                                                       Lucia Micháliková (9. roč., 15 rokov),                                                                                                         

                                                                                      Hana Balková (8. roč., 13 rokov) 
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Jozef Pavlovič: Bratia zo Solúna  

 

Zanechali v rodnom Grécku 

biely dom 

a Slovensko stalo sa ich domovom. 

 

Metod aj brat Cyril, 

každý brázdu prehlbokú 

v našej vlasti vyryl. 

 

Mladší musel navždy v Ríme zostať, 

starší našiel u nás večnú postať. 

 

Títo svätí bratia boli 

naši veľkí apoštoli. 

(Z knižky Slzičky) 

 

 

                        CHVÍĽKA POÉZIE 

 

Štefan Moravčík: Slovenčina      

                           

 

Slovenčina, kto ti dal 

toľko nežných krás, 

že vždy ako potôčik 

zažblnkoceš v nás? 

 

Slovenčina najdrahšia, 

ty si poklad náš, 

to preto, že mamkino 

srdce v sebe máš. 

 

Hora ticho šumela, 

že nesmieš byť nesmelá, 

ale dvíhaš nás. 

Slovenčina najdrahšia, 

si smútok aj špás. 

Slovenčina, kto ti dal 

toľko nežných krás, 

že vždy ako potôčik  

zažblnkoceš v nás. 

 

Máš voňavú mäkkosť lúk,  

tvrdosť skalných brál,  

na Slovensku cítim sa  

ako mocný kráľ. 

(Z knižky Kráľ slova) 

 

 

 Autor: Ivan Černák (8.roč., 13 rokov) 
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ČO SI MYSLIA... 

 

 

 

Odpovedajú deti z našej školy – Základnej školy Andreja Kmeťa v Žarnovici 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keby si stretol/a sv. Cyrila a Metoda, čo by si im povedal ako prvé? 

Adam (7): Ahoj! 

Vika (10): Pochválený buď Ježiš Kristus!  

Katka (11): Ako sa máte? 

František (13): Pozdravil by som ich. 

 

 

Čo by si im ukázal/a v našom meste? Kam by si ich zaviedol/a a prečo? 

Adam (7): Na zmrzlinu. 

Heňa (8): Kostol.  

Paťka (9): Školu. 

Pripravili: Lucia Micháliková (9. roč., 15 rokov), Jana Lipjanska (9. roč., 15 rokov),  

Hana Balková (8. roč., 14 rokov), Dominika Ježová (8. roč., 14 rokov) 

ADAMKO 

(7) 

HENKA 

(8) 

PAŤKA 

(9) 

ŠTEVKO 

(10) 

VIKA 

10 

KATKA 

(11) 

FRANTIŠEK 

(12) 

DANIEL 

(13) 

MATEJ 

(14) 
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ČO SI MYSLIA 

 

Števko (10): Dóczyovský palác, lebo je to pekné miesto, keby to bolo prerobené, bolo by ešte 

krajšie. (Pozn. redakcie: Dóczyovský kaštieľ) 

Vika (10): Našu školskú kaplnku. Preto, lebo oni sú svätí. 

Katka (11): Kostol, lebo tam je Pán Ježiš. 

František (13): Tesco. Je zaujímavé. 

 

Čo si myslíš, akým spôsobom sa im podarilo dostať na naše územie? 

Adam (7): Na koni. 

Heňa (8): Autobusom. 

Paťka (9): Na dvoch koňoch. 

Števko (10): Neviem. Z neba. 

František (13): Pešo. 

Daniel (13): Na zapriahnutom oslíkovi. 

 

 

Keby mali dnes prísť na naše územie, čo by nám mali doniesť? 

Adam (7): Nejaké kvety. 

Heňa (8): Bibliu s obrázkami. 

Katka (11): Znova Sväté písmo. 

Matej (14): Peniaze, lebo je kríza. 

 

 

Čo moderné by si ich naučil/a? 

Adam (7): Ja by som ich naučil šoférovať. 

Heňa (8): Naučila by som ich tancovať. 

Paťka (9): Kresliť. 

Števko (10): Hrať futbal. 

Vika (10): Tancovať moderné tance.  

František (13): Hovoriť po slovensky, pre nich by to bolo nové a moderné. 

Daniel (13): Bicyklovať sa. 

Matej (14): Naučil by som ich jazdiť na aute, aby si spravili vodičák, aby mohli jazdiť po 

celej Európe. 
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    VLASTNÁ TVORBA 

 

Záchrancovia z diaľky 

 

Z diaľky veľkej prišli dvaja – 

bratia z Byzantského kraja. 

Došli do zemi divokej a neznámej, 

zemi neohrozenými Slovanmi obývanej. 

 

S nádejou v rukách došli k nim 

s pravdou evanjelia, s Kristovým učením. 

Oni nové písmo dali im do vena, 

aby nevzdelanosť ich bola zahnaná. 

 

Pohanské modly zahnali do tieňa 

a priniesli svetlo pravého učenia. 

Vtedy svitol Slovanom deň nový, 

začali život dobrý a požehnaný. 

 

Pravý zmysel našli v nich, 

bratov Cyrila a Metoda učených. 

Obrátili ich život k pravde, 

nenechali ich napospas krivde. 

 

Oni s láskou starali sa o nich stále 

ako pastier o ovečky svoje malé. 

Neopustili ich ani v krivdách ťažkých, 

aj život by položili za zverencov svojich. 

 

A aj keď napokon smrť si ich vzala, 

nádej po nich navždy ostala. 

Tak oni zachránili ľud Slovanov – nás! 

Nezabudni, že Cyril a Metod volali sa raz! 

Dominik Švaral (9. roč., 15 rokov) 

Zdroj:internet 
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VLASTNÁ TVORBA 
 

Cyril a Metod 

(Úvaha) 

 

     1150.  výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Tak túto vetu počujeme 

a určite ešte aj budeme počuť z každej strany. V televízií či v rádiách počujeme o hlbokom 

význame tohto výročia. Počujeme o chystajúcich sa veľkolepých oslavách,  avšak, čo to pre 

nás znamená v skutočnosti? 

     Dnes vieme, čo na naše územie, teda na územie Veľkej Moravy, sv. Cyril a Metod 

priniesli. Bolo to najmä Písmo. Znie to veľmi jednoducho, ale skúsme sa mysľou preniesť do 

roku 863. Skúsme sa vžiť do role Slovanov, ktorí boli pod franskou nadvládou a postupom 

času aj v cirkevnej oblasti. Boli minimálne vzdelaní a dá sa povedať, že cirkevným obradom 

priam nerozumeli. Ako mohli veriť v niečo, čomu nerozumeli? Len ťažko si vôbec predstaviť 

takúto situáciu. No o to väčší obdiv patrí kniežaťu Rastislavovi, ktorý v takýchto krušných 

časoch predniesol prosbu cisárovi Michalovi, aby na Veľkú Moravu poslal učiteľov, ktorí by 

ovládali slovanský jazyk a vyučili by domácich kňazov. Neskôr teda na Veľkú Moravu prišli 

očakávaní Cyril a Metod.  To, čo sa dialo neskôr, už všetci poznáme, no vráťme sa teraz do 

prítomnosti.  Máme svoju reč, máme mnoho výtlačkov Biblie a predsa pochybujeme.  

     1150. výročie by malo patriť najmä vďake všetkým tým, ktorí sa pričinili o to, že máme 

pravú vieru. Veď čo by s nami bolo, keby nás v tom čase nenavštívili? Ako by to vyzeralo 

v našej krajine? Čo ak by sme dnes boli veľká pohanská oblasť?  I keď často to tak vyzerá, 

nemali by sme ňou byť. Aspoň nie preto, aký veľký dar nám títo svätci priniesli. Mali by sme 

im  byť nesmierne vďační za toto posolstvo a o to viac by sme sa mali snažiť toto 1150 rokov 

staré posolstvo rozsievať ďalej.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Jana Lipjanska 
 (9.roč., 15 rokov) 

Kresba:  Daniela Majtánová 

(5.roč., 11 rokov) 
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ANKETA 
 

Redaktorky nášho časopisu položili v uliciach nášho mesta 75 okoloidúcim ľuďom jedinú 

otázku:  

 

Čo priniesli Cyril a Metod na Veľkú 

Moravu? 

 

A tu sú odpovede tak, ako ich 

zaznamenali.  

 

Písmo, neviem, nie som Einstain!                                   

Písmo. (Odpovedali 13 ľudia.) 

Písmo, neviem síce aké, ale nevadí.  

Prvé písmo. 

Písmo. Cyriliku. (Odpovedali 2 ľudia.) 

Písmo, ale to je už na mňa veľa. 

Hlaholiku. (Odpovedali 3 ľudia.) 

Papier s písmom. 

Slovenčinu. 

Reč. (Odpovedali 3 ľudia.) 

Jazyk. (Odpovedali 2 ľudia.) 

Vieru. (Odpovedali 4 ľudia.) 

Vieru, vzdelanie, kresťanstvo. 

Vzdelanosť. (Odpovedali 2 ľudia.) 

Náboženstvo. (Odpovedali 3 ľudia.) 

Kresťanstvo. (Odpovedali 2 ľudia.) 

Sv. Písmo. (Odpovedali 2 ľudia.) 

Božie slovo, Bibliu. (Odpovedali 2 ľudia.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posolstvo. 

Mier.                          Dominika Ježová,  

Lásku.                         (8.roč., 14 rokov) 

Dvojkríž. 

Jednotu. 

Pokoj. 

Kultúru. 

Všeličo. (Odpovedali 4 ľudia.) 

Strašne veľa. 

Veď to každý vie! 

Poznám sv. Cyrila a Metoda. 

Nemám čas odpovedať. 

Ponáhľam sa. 

Neviem. (Odpovedalo 11 ľudí.) 

Však to bolo v dejepise, ale už neviem. 

Ja som sa to učila, ale už neviem. 

Chodím na Cyrilometodské oslavy, ale toto 

neviem. Prišiel na koni, iba to viem. 

 

Za venovaný čas a odpovede ďakujeme! 

 

Hana Balková (8. roč., 14 rokov), 

         Lucia Micháliková (9. roč., 15 rokov)
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PRE BYSTRÉ HLAVIČKY 

1.ÚLOHA: 

V modlitbe Otče náš nájdi výzvu, ktorá sa týka sv. Cyrila a Metoda. Počítaj písmená 

v modlitbe a zapisuj podľa legendy. Dvojhlásky ia, ie, iu počítaj ako dve písmená a ch 

počítaj ako jedno písmeno. 

Otče náš, ktorý si na nebesiach,  

posväť sa meno tvoje,  

príď kráľovstvo tvoje,  

buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.  

Chlieb náš každodenný daj nám dnes  

a odpusť nám naše viny,  

ako i my odpúšťame svojim vinníkom  

a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen 

 

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___       ___ ___ _C__ ___ ___,    ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___    

102  18  109  14    3    13   9     51    1          55   81           120   54       87  73   91   58    28  119  40 

___ ___ ___,      ___ ___ ___ ___ ! 

77    6    33          42  100  96   78 

 

Autor: Dominika Ježová ( 8. roč., 14 rokov) 

2.ÚLOHA: 

Vyrieš tajničku a nájdeš odpoveď na otázku, ako sa volalo prvé písmo, ktoré nám 

doniesli na naše územie sv. Cyril a Metod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1. 

            2. 

            3. 

            4. 

            5. 

            6. 

            7. 

            8. 

            9. 
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PRE BYSTRÉ HLAVIČKY 
 

 

1. Čo vzniklo na oblohe po potope? 

2. Iný názov pre sv. Písmo. 

3. Koľko je Božích prikázaní? 

4. Miesto, kam Ježiša uložili po smrti. 

5. Čím prebodli Ježišovi bok? 

6. Rozhovor s Bohom. 

7. Matka pána Ježiša.  

8. Na Veľký piatok bol Ježiš... 

9. Prvý človek. 

 

Lucia Micháliková ( 9. roč., 15 rokov) 

 

3.ÚLOHA: 

Nájdi 5 rozdielov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Dominik Švaral ( 9. roč., 15 rokov) 
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Svätí Cyril a Metod, patróni slovanských národov pred Božou velebnosťou, 

orodujte za nás! 

 

...patróni – ochrancovia, priaznivci, podporovatelia, avšak v kresťanstve slovo patrón 

znamená ochranný svätec. 

...slovanských národov – medzi slovanské národy patrí aj náš slovenský národ, čiže my – 

Slováci. „...blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo“  (Ž 33, 12) 

...pred Božou velebnosťou – pred tvárou nekonečného Boha, ktorý je nesmierne velebný, na 

tomto mieste má slovenský národ ochranných svätcov – sv. Cyrila a Metoda. 

Patróni slovanských národov pred Božou velebnosťou... – ochrancovia, ochranní svätci, 

ktorí pre nás vyprosujú pre Božou tvárou potrebné milosti na ceste naším životom. 

...orodujte za nás! – to znamená – proste za nás Boha. 

(Z Litánií k svätým Cyrilovi a Metodovi) 

Mgr. Lenka Švaralová  

 

 

 

 

 

 

                                   Autor: František Švaral (7.roč., 13 rokov) 
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