


DOPISY PRO SVATOU LUDMILU:

Ludmila to hodná žena byla
však zlaté srdce opravdu měla.
Vychovávala svatého Václava
a svatou ženou se pak stala.

Barunka J.

Svatá Ludmila měla srdce krásné
věděla něco o pravé lásce. Bůh si toho
všiml a udělal z ní svatou ženu.

Anežka

Milá svatá Ludmilo, víme o tobě, že jsi byla
moc hodná. Vychovala jsi hodného vnuka
Václava. Jsi pro nás patronkou a vzorem. Lidi
tě měli moc rádi, ale Drahomíra ne. A taky
víme, že jsi byla první pokřtěná žena v české
zemi.

Maruška a Eliška, 3.A

Svatá Ludmilo, dobře jsi
vychovávala svatého Václava,
pomáhala jsi nemocným
lidem. Je nám líto, že tě
uškrtili tvým vlastním
šátkem.

Anička, 3.A

Milá Ludmilo,
naše škola se jmenuje škola svaté Ludmily. Moc si nás zaujala.
Děkujeme, že jsme mohli jít do této školy. Šla jsi nám
příkladem. A mile jsi nás překvapila tím, že jsi byla silná, i když
si věděla, že tě něco čeká. Co děláš 1 100 let v nebi? Máme tě
rádi.

Anet, Mája a Robin

Svatá Ludmilo, patronko naší školy. Už je to 1 100 let od tvého úmrtí,
manželko Bořivoje, babičko Václava, první pokřtěná ženo v Čechách, matko
Vratislava, zavražděná Drahomírou na hradě Tetín. Prosím ochraňuj nás a
naši školu.

Franta



Byla jsi první pokřtěná žena v Čechách.
Byla jsi babičkou Václava. Jsi patronkou
národa. Měla jsi 6 dětí. Pak se stalo
neštěstí a bylo to. Ale všichni na tebe
pořád myslíme. A určitě jsi teď šťastná.

Eliška

ŽÁCI 5.A PÍŠÍ O SVATÉ LUDMILE

Ludmila měla ráda svůj lid,
obdivovala sluneční svit.
Nechala se Metodějem pokřtít,
ale zlá Drahomíra ji nechala na Tetíně uškrtit.
A po smrti měla už svůj klid.
Ludmila měla srdce zlaté
a ráda četla knihy svaté.

Melany a Janík

Milá svatá Ludmilo, mám tě moc ráda a
děkuji, že ses tak starala o Václava.

Anežka, 3.A

Ahoj Ludmilo,
jak se máš? Tvoje škola je nejlepší. Je
tady super. Já jsem chtěl babičku jako
jsi byla ty. A já mám psa Ketinu. Ty jsi
měla psa? Pracovala jsi na poli? Já
chodím s taťkou do lesa a už jsem jel
i traktorem.

Dominik

SVATÁ LUDMILA
básníci z 3.A

Ludmila, kněžna pokřtěná,
českým národem slavená,
nemocným lidem pomáhala,
poddaným jídlo rozdávala.
Svatého Václava učila,
o Pánu Bohu mluvila.
Za to, že byla milovaná,
svým šátkem byla uškrcená.
Její jméno škola nosí,
Ludmila za nás v nebi prosí.



ŠESŤÁCI PÍŠÍ DOPIS SVATÉ LUDMILE:

Milá svatá Ludmilo,
hrozně na Tobě obdivuju, že jsi hodná a
štědrá. Vždycky není lehké být hodná. Taky
se mi líbí, že to tak umíš s dětmi. Jak to
děláš? Já to s dětmi neumím, přijdou mi
otravné a uřvané.
Jsi moc hodná, mám Tě ráda.

Stázka

Milá sestro Ludmilo,
už šest let chodím do školy, která má
po Tobě jméno. Chodím do ní rád.
Často se tu o Tobě něco nového
dozvím.

Kryštof Král

Základní informace o svaté Ludmile

Vrátíme se do doby Bořivoje a Ludmily, kdy ještě pohany byli a křesťany se stali.
Měli syna Vratislava a ten si vzal za ženu Drahomíru. Spolu měli dva syny – svatého
Václava a Boleslava I. Svatý Václav byl hodně po své babičce a trávil s ní více času než
se svou matkou.
Ludmila učila svatého Václava víře. Drahomíra začala žárlit a škodila Ludmile. Proto
Ludmila odjela na hrad Tetín. Ovšem Drahomířina nenávist ji stále pronásledovala.
Rozhodla se, že ji zavraždí. Proto si najala nájemné vrahy, kteří ji poté uškrtili jejím
vlastním šátkem.
Svatá Ludmila byla první českou světicí.

připravily žákyně 5.B

Milá Ludmilo,
jmenuji se Markéta, je mi jedenáct let a
chodím do církevní školy, která Ti je
zasvěcená. Velmi obdivuji, jak jsi byla
laskavá a spravedlivá. Také se mi líbí, že

jsi byla štědrá k lidu. Děkuji Ti,
že se přimlouváš za naši
školu a věřím, že to tak
bude i nadále.
S uctivými pozdravy
Markéta



Milá Ludmilo,
jmenuju se Tonda a chodím do školy
pojmenované podle Tebe. Vždycky se mi na
Tobě líbilo, jak si uměla být hodná na ostatní
lidi. Chtěl bych Tě poprosit, abych i já uměl
pomáhat ostatním.
S pozdravem, Tonda

Svatá Ludmilo,
jmenuji se Matouš Jan Hanke, mám 11 let a
píšu ti z Tvojí církevní základní školy. Co Tě
inspirovalo, že ses nechala pokřtít? Obdivuju
Tě, že jsi dokázala dovést svého vnuka ke
křesťanství. Já nedokázal ani to, aby mě sestra
Anička poslouchala. Měla jsi hodně dlouhý
život, takže toho víš víc než já. Loučím se
s Tebou a chtěl bych se s Tebou setkat.

Matouš

Milá Ludmilo,
byli Spytihněv a Vratislav hodní?

Poděkovala Vám Drahomíra za
hlídání a vychovávání Václava?
Stýskalo se Vám někdy po
Bořivoji?
S pozdravem Andrea
Štecová

Milá Ludmilo,
jmenuji se Kristýna Laifertová a je mi 11 let.
Chodím do 6. třídy v církevní škole v Hradci
nad Moravicí, která je pojmenovaná po Tobě.
Poslední dva roky máme ve světě takovou
nemoc. Jmenuje se covid. Je to zlá nemoc, při
které můžou lidé i umírat. A proto Tě moc
prosím, aby už tato nemoc nebyla ve světě a
aby už to všechno skončilo. Také aby se už
nemusely nosit ty respirátory. A tak se svatá
Ludmilo modlím, abys pomohla k uzdravení
celého světa.

Kristýna.

Milá Ludmilo!
Moc Vás obdivuju. Byla jste skvělou matkou,
babičkou a političkou! A taky protože jste
první českou svatou. Chtěla bych Vám položit
pár otázek. Udělala jste ve svém životě něco,
čeho jste potom litovala? Já vím, že jsem
takových chyb udělala hodně! Kdo byl Vaším
vzorem a inspirací? Jaké byly Vaše
nejoblíbenější chvíle s vnukem Václavem?
Byly někdy chvíle, kdy jste se cítila úplně
sama? Já už jsem takové chvíle měla.
Těším se, až se setkáme v nebi!

Vaše Sophia Beck

Milá svatá Ludmilo,
já jsem Nela. Je mi dvanáct let. Líbí se mi
na Tobě, že jsi laskavá a milá. Obdivuji také
to, že máš trpělivost s učením dětí. Já bych
to asi nezvládla.
Mám Tě moc ráda.

Nelča

Svatá Ludmilo,
chtěla bych se Tě zeptat na
to, jaké to bylo, když Ti zemřely
děti a manžel. Muselo to být strašné,
ale tys to překonala. Byla jsi statečná.
V tomto jsi můj vzor.
Prosím, přimlouvej se za nás u Boha. Líbí
se mi, že ses zeptala vrahů, co jsi jim
udělala. Děkuju za to, že jsi vychovala sv.
Václava.

Ester



ODPOVÍDAJÍ SEDMÁCI:

Čím pro nás dnes může být svatá Ludmila inspirací?

• Svojí vírou v Pána Boha.
• Tím, že dobře vychovala Václava, tak taky my máme dobře
vychovat své děti.
• Obětavostí, svou vzdělaností.
• Svým křtem.
• Svojí láskou k víře, svou laskavostí a poctivostí.
• Být první není ostuda.
• Být hodná se vyplácí.
• Uměla ustoupit.
• Nebát se vystoupit z davu.
• Svou moudrostí.
• Oddaností vůči Bohu.

Jak vypadá taková babička dnešní doby?

• Taková hodná, trochu šedivá, menší, s velkými brýlemi.
• Krátké, zrzavě nabarvené vlasy, kytkovaná sukně, zlaté
náušnice,babičkovský šátek na hlavě, malý křížek ze zlata
na krku.
• Starší malá paní s milým úsměvem v šatech a s šátkem.
• Starší, malá, nosí brýle a berle.
• Je malá a má šedé vlasy.
• Má bolavá záda a kolena.
• Shrbená, šedé vlasy, dlouhá sukně.
• Dlouhé šaty, malá výška.
• Vrásky, šedé vlasy.

Ludmilu si představuji
jako krásnou ženu od mládí

až do stáří. Na hlavě měla bílý
závoj s šátkem, který ji charakterizuje.

Na závoji se od pohledu třpytí zlatá koruna,
která se nedá přehlédnout. Na ramenech je zavěšený

krásně výrazný červený plášť, pod kterým jsou dlouhé tmavé zelené šaty.
Díky své laskavosti rozdávala lidem jídlo a stříbro. Za to jí byli strašně vděčni. Nechala
se pokřtít jako první česká žena, to musela být odvážná. Při učení s vnukem svatým
Václavem byla trošku přísnější, brala to docela vážně, ale kdyby nebyla tak přísná, tak
by asi svatý Václav nebyl tak dobrý panovník. Snacha Drahomíra jí házela klacky pod
nohy, ale Ludmila se to snažila přehlížet.
A nakonec, když Ludmila v klidu odešla na Tetín, tak Drahomíra poslala vrahy.

Renáta Štecová



Jaká by měla podle tebe být správná babička?

• Hodná, přívětivá, laskavá, skromná.
• Štědrá.
• Chytrá, měla by mít po kapsách bonbóny.
• Upřímná a laskavá.
• Přející a štědrá.
• Pohodová a usměvavá.
• Rozumná.
• Hodně zkušená.
• Starostlivá.

CHARAKTERISTIKA
SVATÉ LUDMILY PODLE OSMÁKŮ:

Odhadujeme, že se svatá Ludmila narodila roku 860. Byla manželkou Bořivoje I.,
matkou Vratislava I. a zároveň babičkou svatého Václava.

Ludmila na mě působí dojmem velké moudrosti. Podle obrazů se oblékala prostě.
Nosívala typický knížecí šat a kolem krku omotaný sněhově bílý šál nebo závoj, který
symbolizuje smrt, kterou zemřela.

Tato žena je dokonalým příkladem správné babičky. Starala se o svého vnuka
Václava a předávala mu svou moudrost. Z toho, co víme, vždy ráda pomáhala a dělila
se s chudými o to, co měla. Podle mě měla pro strach uděláno, nechala se jako první
žena v Česku pokřtít a po přijetí víry byla Bohu věrná do poslední chvíle svého
života. Co se stalo mezi svatou Ludmilou a její snachou Drahomírou, se můžeme jen
dohadovat, ale bohužel to mělo za následek Ludmilinu smrt Drahomířinými
nájemnými vrahy, kteří babičku svatého Václava uškrtili na Tetíně.

Svatá Ludmila nám ukazuje, že babičky mají na tomto světě jako každý z nás svou
úlohu. Dokázala se v dané chvíli zachovat správně a moudře. Myslím, že naše země
může být na kněžnu jako je tato pyšná.

Lucie Hoňková



O tom, jak kněžna Ludmila vypadala, se toho mnoho neví, ale z ostatků, které byly
nalezeny, došli odborníci k zajímavým závěrům. Svatá Ludmila byla vysoké a silné
postavy a měřila sto šedesát osm centimetrů, což bylo v době, kdy žila, opravdu
hodně. Na obrazech je často zobrazována se závojem jakožto nástrojem své smrti.
Babička svatého Václava se do lidských srdcí zapsala nejen jako moudrá kněžna, ale
také jako láskyplná žena, která přidala ruku k dílu, kde se jen dalo. Neustále byla
připravena nabídnout pomoc, když ji někdo potřeboval. Jako kněžna se rozhodovala
spravedlivě s ohledem na nižší společenské vrstvy a nepodřizovala se těm nejvyšším.
Svým lidským přístupem pomohla i těm nejchudším. Lid ji miloval a její smrt byla pro
všechny obrovskou ztrátou. Pro svatého Václava byla Ludmila velkým vzorem a byl to
právě on, kdo se v příštích letech přiblížil její dokonalosti.
Letos oslavujeme tisíc sto let od smrti této významné světice. I po tak dlouhé době je
pro nás stále velkým vzorem a symbolem lásky, zbožnosti a oddanosti. Doufám, že
i po dalších sto letech ji lidé budou uctívat jako my dnes – jako ženu, která to ve své
době neměla jednoduché. Přes počáteční nesouhlas mužů, aby se stala kněžnou, si
dokázala získat respekt od lidu a stala se z ní jedna z nejlepších kněžen za poslední
tisíciletí.

Natálie Maňáková

Podle mě byla Ludmila opravdu
skromná a ohleduplná. Snažila se vždy
najít řešení, které by alespoň trošku
vyhovovalo všem okolo. Záleželo jí na
názorech ostatních, ale pokud byla o
něčem pevně přesvědčená, tak si za
tím stála. Podle mě byla opravdu
starostlivá babička, která chtěla co
nejlepší život pro své okolí. Doufám,
že se shodneme na tom, že kdyby
bylo na světě více lidí, jako byla právě
Ludmila, měli bychom se tady lépe.

Eliška Sakreidová

Byla to žena s velmi pevnou vůlí.
Představuji si, že kněžna byla vysoké
postavy. Energická a robustní žena.
Uvádí se, že Ludmila byla vždy mírná,
laskavá a spravedlivá. Své děti a
později také vnuky vychovávala v úctě
ke vzdělání a v lásce k Bohu. Byla také
uctivou manželkou knížete Bořivoje I.
Dodnes pro nás tato žena zůstává
vzorem křesťanských ctností.

Morgan Grund



Myslím si, že svatá Ludmila vypadala na pohled jako obyčejná žena, ale jen tak
obyčejná nebyla. Ludmila byla manželkou Bořivoje I. Měla krásný vztah k dětem.
Moc ráda nosívala závoj či šátek. Ludmila je první česká světice. V rodině to neměla
zrovna dvakrát jednoduché. Po smrti svého syna knížete Vratislava dostala vnuka
Václava k vychování. A to byl největší zlom. Od té chvíle se začala rodina jen
rozpadat. Její snacha ji nesnášela natolik, že Ludmilu nechala uškrtit. Myslím si, že
Ludmila byla kouzelná žena. Byla to správná babička a samozřejmě i maminka.

Markéta Hrbáčová

Je pro mě těžké psát o někom, koho osobně vůbec neznám. Podle informací, které
jsem zjistil, soudím, že na svou dobu byla Ludmila opravdu výjimečnou osobou. Jako
první pokřtěná žena v Česku musela mít nejen hlubokou víru, ale také odvážnou
mysl. V dnešní době je pro mě nepředstavitelné, že bych jako Ludmila poslechl

rodiče a oženil se v patnácti letech.
Ludmila vynikala svou vírou, kterou dokazovala nejen modlitbou a

zalíbením ve slovanské liturgii, ale také svými skutky. Pomáhala při
zakládání kostelů a nebyla jí cizí ani starost o chudé a nemocné.

Při výchově svých dětí a později také vnuků ještě potřebovala
hodně trpělivosti a laskavosti.

Nejvíc však na svaté Ludmile obdivuji, jakým způsobem
překonávala křivdy ze strany Drahomíry. Nebyla

mstivá, ale útěchu hledala v modlitbě, úsilí
o pokoru a dokázala to, co je pro člověka

nejobtížnější – odpustit.

Svatá Ludmila.
Významná kněžna, světice
a ohromující žena. Někdy se
nám zdá být strašně vzdálená.
Nemyslím jen pár set let v minulosti,
ale také jako světice. Důstojná a všemi
obdivovaná osoba.
Já si ji ale představuju spíš jako tu milou a laskavou paní od
vedle. Takovou, která se pořád usmívá, vypráví zajímavé příběhy,
rozdává dětem lízátka a každý by ji chtěl za babičku.
Samozřejmě vím, že tehdy nebyla lízátka nebo že Ludmila nebrala své vnuky na
písek či do zoo. Ale přece má s touhle babičkou cosi společného. Laskavost. Svatá
Ludmila měla laskavosti na rozdávání. Laskavost je vlastnost, která by podle
mého názoru neměla nikomu chybět. Možná stačí jenom chtít být laskavý. Jenom
trošku by se mohl každý snažit a svět bude zase o něco hezčí a laskavější místo.

Edita Tesařová



Sv. Ludmilu si připomínáme jako mučednici. Ale zároveň je to i oddaná a věrná
manželka a laskavá babička. Svůj čas a lásku věnovala vnuku Václavovi. Hrála v jeho
životě důležitou roli a Václav v ni měl důvěru. I v této době jsou pro nás babičky
podstatným bodem. Naučí nás mnoho věcí a předají nám své zkušenosti. Ludmila
Václava seznamovala s Bohem, učila ho o životě a připravovala na jeho budoucí
povinnosti. I přes nespokojené řeči Václavovy matky Drahomíry a pokusy Ludmilu od
něj oddělit nechávala vždy otevřenou náruč pro svého vnuka. Jako vzpomínku po sobě
zanechává čistotu své duše a nesmírnou lásku k Bohu. A my si ji nadále takto
připomínáme.

Zuzana Hoňková

Sv. Ludmila je ženou, která se snažila zlepšit svět pomocí své víry. Její víra byla
velice silná, dokonce kvůli ní zemřela. Smutné ale je, že za svou víru v Boha může být
někdo zabit i v dnešní době. Jasným příkladem je Čína, Severní Korea nebo
Afghánistán. Takže situace se vlastně moc nezlepšila. Ludmila tím, že předala nauku
o křesťanství svým synům a vnoučatům, zajistila křesťanství v našich zemích.

Marek Nevola

Když se mluví o svaté Ludmile, tak si vzpomenu na svou babičku Ludmilu. Pro
svatého Václava byla jeho babička Ludmila velmi důležitá, starala se o něj, učila ho.
Má babička Ludmila je pro mne také vzor, jako byla svatá Ludmila pro svatého
Václava. V legendách se vypráví o skutcích, její péči o chudé, ... Ale nikde se nemluví
o její víře. Víra svaté Ludmily byla tehdy velice neobvyklá. Hodně lidí bylo proti
křesťanství. Jsem moc rád, že mne moje babička ve víře také podporuje jako svatá
Ludmila svatého Václava. Závěrem bych chtěl dodat, že svatá Ludmila byla jistě
spravedlivá a hodná kněžna a v mnohém nám může být příkladem.

Marián Demel

Podle mne byla svatá Ludmila velmi silná. To z ní dělá dobrou inspiraci pro ostatní
ženy. Také mi přijde zajímavé, že se smířila s tím, že bude zavražděna. Upřímně ji
velmi obdivuji za to, co musela zvládnout a prožít.

Tereza Kuntová

DEVÁŤÁCI SE ZAMÝŠLEJÍ NAD ŽIVOTEM
A ODKAZEM SV. LUDMILY:

Jak by si svatá Ludmila vedla v dnešní době?
Byla by vysoce postavená, protože přece jen se jedná o kněžnu. Možná by však
chtěla pomáhat ostatním, jako to dělala ve své době. Manžel Bořivoj by byl určitě
někde v politice. Ludmila by se starala o svou rodinu a pomáhala by všem, s čímkoli
by chtěli. Po její smrti by Drahomíra šla do vězení, protože by našli důkazy, které
by ji usvědčily z vraždy. Nic z toho se však nedozvíme, a tak se můžeme jen
dohadovat, jak by si Ludmila vedla v dnešní době.

Eva Prymusová



Svatá Ludmila byla oddaná manželka knížete Bořivoje z rodu Přemyslovců, první
pokřtěná žena v Čechách, vzdělaná a spravedlivá panovnice a taky moudrá
vychovatelka vnuka Václava, budoucího knížete české země. To všechno se nám
někdy může zdát jako velice snadné a obyčejné a nemusíme si toho ani vážit. Ludmila
byla spravedlivá panovnice, což je něco výjimečného. Pokaždé, když nás někdo
rozsuzuje, tak si jenom stěžujeme, že to není fér, že to není spravedlivé a podobně.
Někdo by si řekl, že spravedlivý dokáže být každý, přitom když se máme spravedlivě
rozdělit jenom o nějakou drobnost, tak to nedokážeme, ale Ludmila dokázala nejen
to, ale i spoustu dalších věcí.

Zuzana Klásková

O sv. Ludmile
víme, že byla první

pokřtěnou ženou
v Čechách a také první českou

světicí. Podle legend Ludmila za
svého života pomáhá chudým. Víme

také, že vychovávala svého vnuka
Václava. Velmi známé jsou spory mezi

Ludmilou a Drahomírou. Od toho se dostáváme
k zavraždění Ludmily. Jaký byl opravdový motiv už asi

nezjistíme, ale jeden důvod se přímo nabízí. Z historických
zdrojů víme, že Ludmila měla u lidí respekt a byla oblíbená. Toto je

důvod, proč se Ludmily zbavit. Drahomíra si dobře uvědomovala, že dokud je
Ludmila naživu, nemá absolutní vliv a moc. Někteří se pozastavovali nad tím, proč
vrazi byli Vikingové. Tato otázka je velmi jasná. Nikdo z Čech nechtěl mít Ludmilu na
svědomí. Vikingové jsou z nájezdů do Evropy známí svou krutostí a brutalitou. Možná
se pozastavujete, proč Ludmilu tedy uškrtili šátkem. Možná ani oni nechtěli prolít krev
Ludmily. Možné taky je, že se Drahomíra cítila odpovědná za vraždu Ludmily a
nechtěla, aby na ní spočinula Ludmilina krev.

Benedikt Tesař

nes bych se nechtěl zamyslet nad Ludmilou z pohledu starostlivé a milé babičky, ale
zhodnotit její vliv a důležitost pro náš stát. Jedná se o ženu, která ovlivnila dějiny
našeho státu? Ještě za života Vratislava Ludmila vychovávala jeho dva syny:
Václava a Boleslava. Po Vratislavově smrti se dostali už definitivně do
výchovy Ludmile, zatímco matka Drahomíra je měla zastupovat do té
doby, než se budou sami moci ujmout trůnu. Ludmila tak měla těžký,
ale hlavně velmi důležitý úkol. Vychovat budoucího knížete českých
zemí. V této fázi měla tedy Ludmila podstatně větší moc než
Drahomíra, která sice řídila zemi, ale vlastně jenom zastupovala
Václava. Tady se proto začalo projevovat, jaká ve skutečnosti
Ludmila byla. Nevychovávala svoje vnuky tak, aby se Drahomíře
mstila, nemyslela jen na sebe, ale snažila se, aby měli dobrou
výchovu a vyrostli z nich lidé, kteří budou dobře vládnout
své zemi a na které bude vzpomínáno. Ale stačilo by,
kdyby se třeba Ludmila s Bořivojem rozhodli
nevěřit křesťanství, a my bychom doposud
byli pohanskou zemí.

Antonín Bujnovský



DOPIS SVATÉ LUDMILE

Ahoj sv. Ludmilo, máme tě
rádi. Co děláš 1 100 let
v nebi? Máte v nebi zvířata?
Nebo mají zvířata vlastní
nebe? My chodíme do školy
zasvěcené tobě sv. Ludmilo.
Jak víte co se stane třeba za
dva týdny? Jak vypadá brána
do nebe? A kolik ti je let v
nebi? Jsi dítě nebo jsi
dospělá? Máme se tady
dobře, protože je to církevní
základní škola sv. Ludmily.

Anička a Kačka, 4.A

Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí

Zámecká 57, Hradec nad Moravicí, 74741
czs-hradec.edupage.org
595 170 279, 731 534 004
skola@czs-hradec.cz

To, že svatí jsou naším velkým vzorem a
inspirací a že z jejich života můžeme čerpat tolik
rad a moudrosti, chápe snad každý věřící. A je to
opravdu pravda, svatí nám poskytují jakýsi
návod, jak správně žít. Myslím ale, že sv.
Ludmila má k mnoha lidem mnohem blíže.
Přestože žila před 1100 lety, má její život velký
přesah až do dnešní doby. Přijde mi, že ve světě
se hodnoty rodiny hodně snižují, že pro mnoho
lidí není tak důležitá. Právě v tomto bychom si
měli vzpomenout na Ludmilu, protože ona byla
věrná manželka a své děti a vnuky vychovávala,
jak nejlépe dovedla. Přes spory se svou snachou
se snažila vše vyřešit. Podle mě je tedy sv.
Ludmila ženou, která nás může dovést na
správnou cestu životem.

Anna Svrčková, 9.A



DĚTI Z NIŽŠÍHO STUPNĚ
MALOVALY SV. LUDMILU










