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Pomůcky: obrázek biskupa, papeže, kněze a kardinála; počítač s připojením na internet/interaktivní tabule,
historická a současná mapy Evropy
Další náměty:
Zhlédněte krátké filmy o vyvraždění Slavníkovců a sv. Vojtěchu
Srovnejte oděv biskupa, papeže, kněze, kardinála
Vyrobte si biskupskou mitru ve výtvarné výchově
Vysvětlete si význam slova pohan, věřící, ateista
Srovnejte vzhled Evropy v době Piastovců a nyní

Řešení úkolů:
Úkol č. 1:
Vojtěch byl jedním ze šesti synů slavného rodu Slavníkovců. Jako dítě byl velice nemocný, a tak jeho otec
přísahal, že v případě uzdravení zaslíbí Vojtěcha církvi. A tak se i stalo. Vojtěch se zotavil a vydal se studovat
do saského města v Magdeburku. Stal se knězem v Čechách a biskupem v Praze. Nebyl spokojený s podřízeným postavením duchovenstva, a proto odešel do Říma k papeži žádat o jeho podporu. Po vyvraždění
Slavníkovců v Libici našel Vojtěch nakrátko útočiště v polském Hnězdně, kde panoval Boleslav Chrabrý. Ten
vyslal biskupa Vojtěcha do Pruska šířit křesťanství. Zde byl zabit kopím, když vstoupil na posvátné místo
Prusů. Boleslav Chrabrý pak vykoupil jeho ostatky a dal ho pohřbít v Hnězdně. V roce 1000 byl Vojtěch
prohlášen za svatého při setkání Boleslava Chrabrého a Oty III., který do Hnězdna přijel s vizí sjednocení
části Evropy. Český kníže Břetislav I. při svém vpádu do Polska v roce 1039 ukořistil v Hnězdně i ostatky
sv. Vojtěcha a převezl je do Čech.

Ze života světců z období Piastovců
Úkol č. 2:

Úkol č. 3: ornát – vrchní ozdobný plášť, mitra – pokrývka hlavy, berla - hůl, komže/rocheta – bílé roucho s rukávy, rukavice, pektorál – zdobený náprsní
kříž. Biskupské insignie jsou mitra, biskupská berla,
biskupský prsten, pektorál.
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