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– Uplynulý týždeň nás k adventným úlo
hám pozývalo srdiečko nadšené, zvedavé, 
usmievavé, ale aj nahnevané či objímajúce. 
Dobromilka, aké srdiečka nás čakajú tento 
týždeň?
– Daj sa prekvapiť, Svetlúšik. Ale môžeš si 
byť istý, že každé bude iné a niektoré úlohy 
ťa možno trochu potrápia .
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Ahoj, kamaráti!

8. Mikulášske
Mikulášske ráno a druhá svieca na advent-
nom venci. To je parádny deň. 

 9. Výmyselnícke
Aj ja dnes budem premýšľať a vymýšľať ako 
toto srdiečko. 

Čo môžem vy myslieť, 
aby bol svet lep  ší? 
Čo je v mojich  
rukách? Čo mô  
žem uro biť už 
dnes, aby sa 
naša rodi na 
alebo prí ro
     da okolo mňa
mala lepšie?

10. Nepoškvrnené

11. Láskavé
Haló, haló! S láskou volá srdiečko. 

Dnes
zavolám 
starkým, 
že ich ľúbim. 
Ako sa majú? Aj 
oni sa už tešia na 
Vianoce?

12. Polievacie
Toto srdiečko mi pripomína, že by bolo fajn 
skontrolovať rastliny v izbe, či majú dosť 
vlahy. 

Má aj moje 
srdce dosť 
Božej vlahy? 
Nevysychá? 
Nechýba mu zá
lievka modlitby?

13. Skákajúce
V zdravom tele zdravý duch. Dnes si viac 
zacvičím, zabehám a skúsim, ako dlho viem 
skákať na jednej nohe.
 
Ako dlho vy  dr 
žia na jednej 
nohe súroden
ci alebo rodi
čia? Možno si
dáme ská    kajú
ci maratón ale bo 
rodinnú olympiá
du. Bude zábava .

14. Medovníkové

Prajeme vám radostný Advent v očakáva ní Spasiteľa.

Adventné srdiečka si môžete podlepiť tvrdým 
papierom, vystrihnúť a každé ráno podľa čísla 
nalepiť na dvere, chladničku či zavesiť na šnúr-
ku, aby vás to-ktoré srdiečko sprevádzalo počas 
dňa hneď od rána. Alebo si srdiečko môžete 
pripraviť už deň vopred. 

Čo vlastne 
viem o svä
tom Mi ku
lá šovi? Kto to 
bol? Prečo bol 
štedrý? Prečo robím 
dobré skutky ja?

To je zvláštne srdiečko, však? Úplne čisté. Svia-
točné. Lebo práve dnes oslavujeme sviatok 
Nepoškvrnené-
ho počatia 
Panny 
Márie.

Ako dnes 
o s l á v i m 
sviatok Panny 
Márie? Čo môže 
byť darom pre ne
beskú Mamu?

Ako vonia! 
Už sa len 
zahryznúť!
Dnes začí-
name piecť 
medovníčky. 
Alebo si aspoň 
nachystáme re-
cept a skontrolu-
jeme, či máme všet-
ko potrebné. Mamička 
alebo babka mi pomôže. 

A s čím jej pomôžem pri pečení ja?


