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Slovní pojmová připravenost :
Aspekty prováděcího programu:
Kdo je křesťan?
Kněžna Ludmila a kníže Bořivoj manželé
Je každé dítě a člověk, který věří, že
První křest v Čechách
všechno, co je kolem nás, nevzniklo
Obydlí knížatnáhodou, ale z lásky Stvořitele a že se k
hradiště Praha - hradiště Levý Hradec - hradiště sobě chováme tak, jak si přejeme, aby se
Tetín
ostatní chovali k nám.
Proč lidé měli kněžnu Ludmilu rádi?
Kdo je to pohan? Kdo věří na víly, skřítky a
kouzla.
Vlastnosti a chování. Interakce k současnosti.
Kdo je nevěřící? To je člověk, který si myslí, že
Pomoc chudým – pomoc lidem bez domova
je pánem této planety země, že má moc nad
Péče o nemocné lidi - lékaři, nemocnice
přírodou a může si dělat vše podle sebe.
Pomoc osiřelým dětem - Domovy pro děti - Klokánek
a další
Prováděcí činnost:
Emocionální vyjádření prožitku dětmi v jejich
Příběh kněžny Ludmilyvýtvarné představě.
Rukodělné činnosti: sestava hradiště a výroba Svatba
plošných loutek

Příběhy její činnosti -

Zlo proti dobru

Jak je to s pomocí lidem
v současnosti.

ČÁST PRVÁ
V dávných dobách, kdy ještě Čechy neměli krále ani prezidenta,
vládli v Čechách knížata a kněžny.
Když kníže Bořivoj vybíral nevěstu, vybral si krásnou a mladou dívku kněžnu Ludmilu.
Děti, v té době měl každý kníže jen vojáky. Neměl policii. Bylo mnoho lidí, kteří byli zlí, kradli, a mnohdy i někoho zabili.
Měli mezi sebou hádky a zvláště knížata jiných zemí mezi sebou neustále bojovala.
Kněžna Ludmila jela za svým ženichem z daleké země na jeho sídlo do krásného hradu, který se jmenoval Levý Hradec

…………..
Kněžna Ludmila se do krásného Bořivoje zamilovala a on do ní. Což teprve, když se jim narosil syn Spytihněv. Tehdy se
miminka nekřtili. Lidé nevěřili na Stvořitele, nevěděli nic o Pánu Ježíši. Věřili na různé skřítky a duchy.
Kníže Bořivoj musel často své knížectví bránit. Při jedné výpravě se setkal s mužem, který se jmenoval Metoděj. Byl to
kněz, který učil o jednom Bohu a o Ježíši Kristu. Ten ho přesvědčil, že se musí jinak chovat a jinak žít. Zrovna tak se to
učíme my. Lidé, kteří uvěřili v Boha a v Ježíše Krista, se vždy nechali pokřtít a veřejně se přihlásili k pomoci druhému a
dobru.

Část druhá: Také kněžna Ludmila byla první ženou v Čechách, která se
přihlásila ke křesťanství a dala se pokřtít.
Kněžna Ludmila měla tři chlapce a tři děvčátka.
Děti rostly jako z vody a rodiče z nich měli radost. Ale pak se stala
smutná událost - kníže Bořivoj zemřel.
V té době již dlouhá léta žili v Praze, a tam byl také Bořivoj pohřben.
Kněžně Ludmile pomohli vládnout přátelská knížata až do doby, kdy se
ujmul vlády nejstarší syn Ludmily kníže Spytihněv. Jako vládce Čech
bránil zemi před nepřáteli. Také se oženil jeho bratr Vratislav a to s
kněžnou Drahomírou. Kněžna Ludmila se tak stala babičkou malého
Václava a pak za osm let i Boleslava. Ale neštěstí přišlo do rodiny znova,
zemřel kníže Spytihněv a nastoupil Ludmilin syn Vratislav, Kněžna
Ludmila se věnovala hlavně stavbě kostelů, pomoci chudým, starala se
o nemocné a osiřelé děti.
A opět se do českého knížectví vloudilo zlo - nejprve byl v boji s
nepřítelem zraněn a zemřel kníže Vratislav, otec knížete Václava a
Boleslava. Ale zlo se dotýkalo stále více i kněžny Drahomíry, která
neměla ráda Ludmilu, a přesto, že Ludmila odešla do ústraní na hrad
Tetín, nenáviděla jí i pro to, že vychovala z Václava dobrého křesťana. A
tak jednou zosnovala velmi zlý čin a nechala Ludmilu na hradě Tetíně
zabít.

Kněžna Ludmila byla první křesťanka v Čechách a
rozšířila křesťanství v Čechách. Také celý život jako
křesťanka žila. Byla dobrá vůči všem lidem, spravedlivá,
pomáhala chudým a lidé jí milovali. Vychovala z Václava
knížete, který vládl moudře a spravedlivě a stal se jako sv.
Václav patronem české země. To znamená jejím duchovním
ochráncem. A proto na ní vzpomínáme .

Doplnění projektuuvolňovací chvilky.

Když to bude dobře, tak zatleskáme, a
když špatně, tak si zakryjeme obličej
Vezmeme někomu svačinu….
Nasypeme v zimě ptákům do krmítka …….
Někoho uhodíme, protože se nám nelíbí… Teď si děti zahrajeme,
Nepomůžeme starému člověku přejít ulici… nebo co je zlé.
Uklidíme nepořádek v přírodě…
Je toho mnoho co bylo v knížectví jinak.

co je dobře a jak se máme chovat a

Lidé byli chudí, byli i lidé, kteří měli hlad, byli nemocní a nebyl žádný doktor, který by pomohl. Bořivoj se velmi změnil, když
uvěřil v učení Pána Ježíše Krista. Byl spravedlivý, a protože i kněžna Ludmila přijala také křesťanskou víru, byla tím nelepším
ochráncem a pomáhala lidem bez domova, chudým a nemocným ze všech sil.

Příběh o staříkovi v lese
Jednou si vyšla kněžna Ludmila do lesa na procházku. Hned
na kraji viděla, že tam v trávě někdo leží. Ležel tam starý
dědeček, neměl žádný domov a měl moc bolavou nohu.
Kněžna Ludmila ho nechala odnést na hrad. Ošetřila mu
nohu, dala mu jídlo a také dostal komůrku, ve které mohl
bydlet. Kněžna Ludmila se tak starala podobně i o mnoho
chudých lidí a lidé jí za to milovali.

Příběh o osiřelé holčičce
Jednou slyšela kněžna Ludmila pláč dítěte, který vycházel
z takové dřevěné rozbité chaloupky. Když vešla dovnitř,
viděla malou holčičku krčit se v koutku. Holčička byla
špinavá a měla hlad. „Maminka mi umřela a já se tu
sama bojím“. Kněžna Ludmila nechala dítě odvést na
hrad a nařídila, aby pro takové opuštěné děti byl
postaven dům a tam se o ně starali kněžniny sloužící. Už
se neozýval pláč osiřelých dětí, ale smích a radost.
Kněžna Ludmila byla přítelem chudých a ukázovala lidem,
jak se chová ten, kdo věří v Boha a Ježíše Krista.

Kněžna Ludmila byla první křesťanka v Čechách a
rozšířila křesťanství v Čechách. Také celý život jako
křesťanka žila. Byla dobrá vůči všem lidem, spravedlivá,
pomáhala chudým, a lidé jí milovali. Vychovala z Václava
knížete, který vládl moudře a spravedlivě a stal se jako sv.
Václav patronem české země. To znamená jejím duchovním
ochráncem. A proto na ní vzpomínáme .

Kněžna Ludmila - Příběh o
poutníkovi

Poutník:

Poutník: Já býval kdysi silný, vážný,

Vypravěč: Náš příběh je z dávných dob.
Je skutečný a nebo sen?
Je plný lásky i plný zlob,
to pojďte poslechnout si sem.
Uprostřed lesů poutník bloudí
a schovává se za noci.
O přízeň lidí marně loudí,
přátelství s ním se nenosí.

dnes nemám nic a jsem tu sám.
Býval jsem mocné paní strážný,
teď si tu dobu vyčítám.
Můj přítel, stejný bojovník,
odpočívá si někde v hrobě,
neulehne již na slamník,
my zaprodali srdce zlobě.

Vypravěč:

To kdysi rytíř Tunna slavný
se rozhod´skončit s životem.
Chtěl skočit dolů skokem plavným
a dopadnout na tvrdou zem.
Tam kde je brána z Aksamitu
se nohy náhle podlomí,
usíná, ztrácí realitu
s realitou i vědomí.
V kapradí, v mechu kolem brány
kráčí mu paní v ústrety,
na krku od škrcení šrámy
rukou mu sáhne na rety.

Studánko čistá, vodo
chladná
mé
čelo horké ochladíš
Drahomíra ta kněžna
zrádná
mi řekla : Zabij! Však
ty víš.

Já paní dobrou, bábu
milou
uškrtil s přítelem
Je temný černý jako noc,
svým hned
pod tíhou svého hříchu padá,
nechtěl
jsem mečem,
udělal toho kdysi moc
Ludmila Poutníku ubohý, já znám tvůj kříž
dýkou,
silou
a štěstí k němu obrátilo záda.
Chtěl jsem mít bohatství, dům, koně, lásku
já odpouštím, děj se co děj.
a proto poslechl jsem rozkazu
Ludmilo dobrá, stará ženo!
Však skokem smrti vysvobodíš
Vás zajímá teď kdo to je?
svou duši vystavil jsem v sázku,
Tys řekla, že Bůh odpustí?
jen těla svého beznaděj.
Proč je tak sám? To je Vám líto?
do svých žil pustil nákazu.
Ó snad mi bude pomoženo
Tak poslouchejte ve stoje,
a slunce mou tmu rozpustí.
Až probudíš se ze sna svého,
my řeknem´ vám to – nu, on ví to.
Vina mi v žilách koluje
jdi ke studánce horské pít.
Vypravěč:
a nepřeje mi klidu v noci,
Zkus myslet chvíli na druhého, Poutník se napil vody této,
Půjdeme s ním a uvidíme
má mysl temná rotuje
mé požehnání budeš mít.
pramen se písní rozezněl.
co tíží toho muže tu
a má mne stále ve své moci.
Křišťálově zní celé léto
Vypravěč: V té chvíli v lese vlídná pa
a pokud se to nedozvíme?
a
nám to celé vyprávěl.
v borůvčí, vřesu zmizel
Tak máme námět k výletu!
Kde najdu smír a spočinutí?
Až
najde v světě člověka,
Zbyl po ní jen šál mlhy ranní
Poutníku kdo dá rozhřešení?
co
pro něj slzu uroní,
pak rozplynula se docela.
Já věřím, že nás příběh změní,
Má tíha, letmé ohlédnutí…
tak rána dávná, pravěká
nemusíme v něm přímo znát.
domova nemám, nikde není.
Poutník: To divný sen, já žiju stále?
se zacelí a promění.
A tento bude v českém znění!
Svou
prosbou,
slzou, modlitbou
Pojďme již tiše poslouchat.
Přes schody strmé
: klopýtám
Vypravěč: Diví se poutník Tunna dál
jsme schopni rázem změnit zem.
čert políčil si na mé kroky,
jak jeho skok se vyhnul skále Ví to už Tunna, ví to Tmaň,
Poutník se budí, procitá
na skálu ostrou zavítám
a náhle před studánkou stál.
teď přišli jsme to říci sem.
a už je zase na nohou.
a ukončím zde svoje roky.
Podivný sen se vždycky zdá…
Jde tam, kam za ním nemohou…
Putuji tmou a nemám klid,
své sídlo opustit jsem musil,
,to temné sídlo nezná svit,
bez domova jsem mnoho zkusil.

:

