
1) Když bylo vše nachystáno, Cyril (Konstantin)  

 a Metoděj se rozloučili a vydali se společně  

 se skupinou mužů směrem k Velké Moravě

 Nakresli jejich putování

 na Velkou Moravu.

 2) I když ještě svatý Cyril (Konstantin) a Metoděj  

 Slovany z Velké Moravy neznali, už se na ně  

 moc těšili.

 Nakresli člověka, o kterém víš, že tě má  

 rád a těšíš se, až s ním budeš.

1) Cyril (Konstantin) se rozhodl, že jako dar   na přivítanou pro Slovany vytvoří abecedu,   kterou pojmenoval hlaholice. Nebylo to   vůbec jednoduché.
 Nakresli Cyrila (Konstantina)
 při vymýšlení hlaholice.

 2) Soluňští bratři si přáli, aby byli Slované   št ástní, dokázali si odpouštět a konat   dobro.

 Nakresli vzpomínku na to, když ti někdo   odpustil nebo ty jsi někomu odpustil.

Pokud chodíš do školky nebo první až 

třetí třídy, přečti si tyto dva krátké příběhy 

a jeden z nich si vyber jako téma svého 

výtvoru:

Jsi žákem čtvrté až páté třídy nebo navštěvuješ základní uměleckou školu? Pak je pro tebe určena druhá kategorie.Přečti si následující dva krátké příběhy a jeden z nich si vyber jako téma svého výtvoru:

Pak se s námi vydejte na výtvarné putování s bratry Cyrilem a Metodějem.

Tento letáček vám poradí, jak se můžete zúčastnit výtvarné soutěže

Cestou dvou bratří a vyhrát hezké ceny.
Milé děti, malujete rády?

Milé děti, pokud už víte, co namalujete, pust t́e se do práce. 

Nezapomeňte však na tato pravidla:

obrázek musí být namalován na velký papír formátu A3, na zadní 

stranu obrázku nezapomeňte napsat adresu, kde bydlíte, třídu, do 

které chodíte, kolik je vám let, telefon k vám domů a e-mailovou 

adresu. Pokud nevyplníte všechny tyto údaje, váš obrázek nebude 

moci soutěžit. Obrázek pošlete poštou nejpozději do 31. května 

na adresu:

Výtvarná soutěž - Velehrad 2012

P. O. BOX 6

771 11  Olomouc

Kdo bude vaše zaslané obrázky hodnotit, jaké ceny můžete 

vyhrát a podrobná pravidla najdete na www.velehrad.eu

Těšíme se na vaše obrázky!


