
Do rodinného denníčka si napíš, čo 
ti prináša to, že rastieš v rodine spolu 
s bračekom, sestričkou alebo viacerými 

súrodencami. Čím ťa súrodenec obohacu-
je? Ak súrodenca nemáš, napíš, čo ti dáva 

priateľstvo s najlepším kamošom/kamoškou.  
Môžeš pri- 
písať krát-
ku modlit-
bu za svo-
jich bratov 
a sestry.

Do rodinného denníčka si 
zapíš, na čo z prázdnino-
vých predsavzatí či plánov 

si si dnes našiel čas.
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– Pozri, Svetlúšik, náš denníček Rodinného leta 
je už takmer plný.
– Aký je farebný a plný šifier, ktoré poznáme 
len my a naši súťažiaci . Dobromilka, zmes-
tia sa nám tam predposledné úlohy?
– Určite áno, Svetlúšik, a dnes na plnenie úloh 
budeme potrebovať aj tvorivosť a pár pomô-
cok na majstrovanie. 

Ahoj, kamaráti!
„V  rodine, medzi sú-
rodencami, sa učíme 
ľudskému spolužitiu. 

Možno si toho nie sme vždy vedomí, ale práve 
rodina do sveta uvádza bratstvo! Vyrastať medzi 
súrodencami ponúka krásnu skúsenosť vzájomnej 
starostlivosti a poskytovania i prijímania pomo-
ci,“ hovorí pápež František 
(Amoris laetitia 194, 195). 

Vidíš, aj pápež veľmi dob-
re vie, že mať súrodencov 
je dôležité – aj keď nám 
niekedy „lezú na nervy“. 
Mať brata, sestru, je veľkým 
darom od Stvoriteľa.

Z  prázdninových dní 
rýchlo odsýpa. Možno 
máš vo svojich plá-

noch niečo, na čo si si chcel cez prázdniny 
nájsť čas, ale ešte sa tak nestalo: dočítať 
knihu, ísť niekoho navštíviť, pustiť sa 
do kreslenia či upratania zásuvky so 
školskými potrebami. Táto úloha ti 
poslúži práve na to . 

Ako sa zapojíš do letnej hry  
a aké odmeny ťa čakajú?

Pravidlá súťaže, štatút, hraciu kartu a úlohy 
nájdeš na www.katolickenoviny.sk.
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21. úloha
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KUPÓN č. 8
Kupón s číslom 8  
si vystrihni 
a nalep do hracej 
karty na vyznače-
né políčko.



V tejto úlohe zmajstru-
jeme ceruzkovník pre 
súrodenca (alebo pre 

kamaráta). Budeš potrebovať najmenej 3 rolky 
z toaletného papiera, tvrdý a farebný papier, 
nožnice, štipce na bielizeň a tekutý lep. Rolky 
zlep vedľa seba a nechaj zaštipcované uschnúť. 
Z tvrdého papiera vystrihni hlavičku zvieratka, 
ktoré sa bude páčiť tvojmu bratovi alebo sestre 
(psík, mačka, krokodíl, húsenička.). Z farebného 
papiera vystrihni labky, chvostík psíka či bodky 
húseničky. Nalep ich na rolky. Zvieratko z roliek 
môže poslúžiť na ceruzky, štetce či iné drobnosti 
alebo len tak ozdobiť detskú izbu.

22. úloha

Do rodinného denníčka si zapíš, koho si 
potešil vlastnoručným darčekom.
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