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11. SVAT¯ MARTIN

KdyÏ se dny krátí a noci jsou stále del‰í, vyhledávají lidé nejen reálné svûtlo
a teplo, které svítí a hﬁeje, ale také svûtlo, které prosvítí a zahﬁeje jejich srdce.
Lidé mívají v tu dobu k sobû blíÏ. Setkávají se, vyprávûjí si pﬁíbûhy o svûtle
a dobr˘ch lidech a rozmanit˘m zpÛsobem v lidov˘ch obyãejích a zvycích proÏívají sounáleÏitost.
Ve ‰kolách se vyrábûjí lucerny, zdobí svíce, poﬁádají lampiónové prÛvody
a mnohdy je ne‰etrnû zdÛrazÀován také extrémní projev této potﬁeby sounáleÏitosti – slavení halloweenu, kdy se dûti oblékají do stra‰ideln˘ch
kost˘mÛ a chodí od domu k domu s poﬁekadlem „Koledu, koledu, nebo vám
nûco provedu“. Vedle tohoto komercí podporovaného svátku v‰ak mÛÏeme
s dÛvûrou postavit cel˘ zástup svûtcÛ a pﬁíbûh o svatém Martinovi, kterého
si pﬁipomínáme 11. listopadu, je jedním z nich.
I kdyÏ dûtem mÛÏe b˘t postava svûtce je‰tû vzdálená, intuitivnû rozumí jeho
ideálu a jsou schopny zachytit, Ïe je to nûkdo, kdo se s lidmi dûlí o teplo
a o blízkost. V setkání se pokusíme pomocí jednoduch˘ch slov a gest pﬁiblíÏit dûtem i dospûl˘m legendu, která vypráví o tom, jak se Martin rozdûlil
o svÛj plá‰È. Pokud se nám podaﬁí zapojit dûti do vyprávûní, dostanou prostor tuto událost znovu proÏít a moÏná i dospûl˘m tento zpÛsob vyprávûní
legendy lépe a v pÛvodní formû pﬁiblíÏí postavu svûtce. Pﬁitom nejde o to,
kdy a jak se co stalo a zda Martin daroval cel˘ plá‰È nebo jen jeho polovinu. Mnohem více jde o velikost jeho srdce, které vidí nouzi a snaÏí se ji
v‰emi sv˘mi silami zmírnit tam, kde se s ní potkává.
Cílem zodpovûdné v˘chovy pﬁitom není v˘chova k nereflektovanému rozdávání v‰eho, ale ke schopnosti rozhodovat se pro dobro pro sebe a své bliÏní.
âasto uÏ malé dûti hledají pﬁíklady, které jim ukazují, co to znamená jednat
s láskou.
KdyÏ na konci setkání mal˘ Filip, pro kterého bylo tûÏké nûco ze sv˘ch
hraãek pÛjãit nebo ze sv˘ch sladkostí nûco darovat, podal svému kamarádovi kousek Ïv˘kaãky a ﬁekl: „Teì se raduje svat˘ Martin,“ jeho kamarád
odpovûdûl: „A já se raduji je‰tû víc!“

1. Spoleãnû zaãínáme
Zazpíváme píseÀ, kterou dûti znají, a postavíme se do kruhu.

2. Spoleãnû poznáváme svût
Dnes spoleãnû postavíme hradby kolem velkého mûsta.
Postavíme se pevnû vedle sebe a podáme si ruce.
Pﬁitom zpíváme:

Kdo chce, mÛÏe se projít „pﬁed hradbami za mûstem“ nebo se procházet
„za hradbami ve mûstû“.
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dﬁevûné kostky
‰átky
ãerven˘ plá‰È
dﬁevûn˘ meã
zvonek s jemn˘m zvukem
svíce a zápalky
ãajové svíce ve skleniãce

Svat˘ Martin
Pﬁitom obmûÀujeme slova písnû a zpíváme:
Pﬁed tebou jsou hradby, pﬁed tebou jsou hradby, pevné hradby z kamení,
pevné hradby z kamení.
Nebo:
Ochrání tû hradby, ochrání tû hradby, pevné hradby z kamení, pevné hradby
z kamení.
Z kostek postavíme po obvodu kruhu hradby a na jednom místû vytvoﬁíme
bránu.

Hradby chrání mûsto. Lidé mohou do mûsta vejít a z mûsta zase
vyjít jen branou. Za hradbami stojí domy. KaÏdá rodina má svÛj
dÛm nebo byt a mezi domy vedou cesty.
Ze ‰átkÛ nebo kostek mÛÏe kaÏd˘ jeden po druhému vytvoﬁit uvnitﬁ „hradeb
mûsta“ obraz svého domu.
Pﬁitom zpíváme obmûnûná slova písnû:
Uvnitﬁ stojí domy, uvnitﬁ stojí domy, pûkné místo k bydlení, pûkné místo
k bydlení.
âinnost pomáhá dûti vtáhnout do dûje
pﬁíbûhu a identifikovat se s postavou
hlavního hrdiny. Síla a moc, kterou
vyjadﬁuje plá‰È a meã, mÛÏe b˘t pro
nûkteré dûti tak silná, Ïe ji neunesou
a budou se projevovat pﬁíli‰ hluãnû
nebo pﬁíli‰ pla‰e.
Je to pro rodiãe o dÛvod více
k zamy‰lení se nad povahou a nad
dispozicemi konkrétního dítûte.

Vyzveme jedno dítû, aÈ se postaví a zavﬁe oãi. Pomalu je obleãeme do plá‰tû
a vyzveme je, aÈ oãi otevﬁe a projde se. Dítû spoleãnû chválíme, povzbuzujeme a zatleskáme mu. Pak mu je‰tû pﬁidáme do ruky dﬁevûn˘ meã.
Dûti se stﬁídají a jedno druhému obléká plá‰È a pﬁedává meã. Do ãinnosti se
mohou zapojit i dospûlí.

Je dobré mít plá‰È, zvlá‰È, kdyÏ je ãlovûk venku sám a je mu zima.
Je také dobré mít zbraÀ, kdyÏ je ãlovûk venku a kolem nûj je nejistota a neznám˘ prostor.
Plá‰È pﬁehodíme pﬁes dﬁevûné kostky nûkam k blízkosti brány a meã poloÏíme vedle nûj.

Povíme si pﬁíbûh o tom, jaké to je, kdyÏ je nûkdo za branami
a v‰ichni se k nûmu otáãejí zády a o tom, jaké to je, kdyÏ je nûkdo
uvnitﬁ, obklopen druh˘mi a je mu teplo. Povíme si pﬁíbûh o ãlovûku, kter˘ dobﬁe vûdûl, jak tûÏk˘ je Ïivot venku a jak je dÛleÏité mít meã i plá‰È. Byl totiÏ voják.
Byl veãer. Mrzlo. Lidé, kteﬁí mûli ve mûstû svÛj dÛm nebo svÛj
byt a v nûm kamna, mûli ‰tûstí, protoÏe mûli kousek tepla.
Jeden ãlovûk ale nemûl stﬁechu nad hlavou. Jel temnou nocí
smûrem k mûstu, kde si chtûl najít nocleh, ohﬁát se a odpoãinout si.
Jel na koni, jel rychle a jmenoval se Martin. Nebylo mu zima,
protoÏe mûl na sobû velk˘, tepl˘ plá‰È. Plá‰È byl tepl˘, chránil
pﬁed mrazem a hﬁál. Hﬁál Martina, kter˘ ujíÏdûl k branám
mûsta.
Napodobíme cval konû.

Najednou se kÛÀ zastavil. Co se stalo? Koho uvidûl? Na zemi se
krãil ãlovûk a tﬁásl se mrazem.
Natahoval ruce a ‰eptal: „Jsem chud˘ a je mi zima. Nemám, kde
bydlet.“
MÛÏeme v‰ichni natáhnout ruce a zopakovat slova: „Jsem chud˘ a je mi
zima. Nemám, kde bydlet.“
– 66 –

Svat˘ Martin

Martinovi ho bylo líto.
Pomyslel si: „Uboh˘ ãlovûk v takovém mrazu. Musím mu nûco
dát! Ale nemám nic k jídlu ani pro sebe a nemám ani peníze. Co
mám dûlat?“
„Je mi zima.“ opakoval uboh˘ ãlovûk.
MÛÏeme znovu zopakovat slova: „Je mi zima.“

Martin si sundal z ramen tepl˘ plá‰È. „O ten se s tebou rozdûlím,
aÈ se zahﬁeje‰!“
Vezmeme plá‰È a vÏdy dítû a dospûlého do nûj zabalíme. Vychutnáváme si,
jak je pod látkou pﬁíjemnû. AÏ se v‰ichni vystﬁídají, vezmeme do ruky meã.

Martin vytáhl meã a plá‰È roztrhl na dvû poloviny.
Plá‰È poloÏíme zpût do obrazu a meã poloÏíme na nûj.

Martin pak vjel do mûsta a pﬁenocoval u dobr˘ch lidí.
Napodobíme cval konû, kter˘ najednou utichne.

Byla tma, byla noc, Martin byl unaven˘ a usnul. Spal a zdál se
mu sen.
Cinkneme na zvonek a vypravujeme dál.

Zdálo se mu o cestû, o koni, o plá‰ti a o ubohém chudém ãlovûku.
Podíval se na nûj a jeho obliãej se mu pﬁed oãima najednou promûnil.
Zapálíme svíci a postavíme ji na plá‰È.

Nebyl to uboh˘ chud˘ muÏ. Byl to JeÏí‰ a Martin usly‰el, jak mu
ﬁíká: „Martine, ty ses se mnou rozdûlil. Kdo se umí rozdûlit
s druh˘m ãlovûkem, dûlí se také se mnou.“ Ten, kdo se rozdûlí,
dostává mnohem víc, neÏ daroval. KdyÏ se Martin probudil, byl
‰Èastn˘.
·tûstí, to je velká vûc.

3. Nûco nového vytváﬁíme
KaÏd˘ si mÛÏe dekoraãním materiálem ozdobit a dotvoﬁit obraz svého
domu.

4. Volná hra a pﬁíleÏitost k rozhovoru
Dospûlí mohou diskutovat o tûchto otázkách:
– V ãem vás legenda o svatém Martinovi oslovila?
– O co se dítû umí rozdûlit a o co ne?
– Ve kter˘ch situacích se cítí b˘t „za hradbami“ a ve kter˘ch „pﬁed hradbami“?
– Co si myslíte o tom, Ïe v nûkter˘ch situacích ãlovûk nemÛÏe dát opravdu
v‰e, co má?

5. Tancujeme a zpíváme
Od velké svíce zapalujeme ãajové svíce ve skleniãkách a dûti si je mohou
pokládat do obrazu sv˘ch domÛ.
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Svat˘ Martin

6. Louãíme se
Zazpíváme píseÀ z úvodu setkání a rozlouãíme se slovy:

Svat˘ Martin má dobré srdce. I potmû uvidûl nouzi ubohého ãlovûka a bylo mu ho líto. Rozdûlil se s ním o to, co mûl. ProtoÏe
nemûl ani jídlo, ani peníze, daroval mu svÛj plá‰È, kter˘ jej samotného chránil pﬁed mrazem a zimou.
Dobr˘ BoÏe,
pomáhej v‰em lidem, velk˘m i mal˘m, bohat˘m i chud˘m, aby
se dokázali rozdûlit o to, co mohou dát. Daruj nám dobré srdce.
Amen.
„Rozdûlíme se“ o pozdrav a rozejdeme se domÛ. Dûti si mohou odnést ãajovou svíci, která svítí v obraze jejich domu.
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