
– O pár dní budete držať v rukách vysved-
čenie alebo slovné hodnotenie vášho sna-
ženia v škole. 
– Dobromilka, ja by som si také vysvedčenie 
najradšej napísal sám.
– A vieš, že je to parádny nápad, Svetlúšik? 
Je fajn, keď sa zamyslíme nad tým, ako 
a v čom sme sa tento školský rok snažili. 
V čom som iná než na začiatku školského 
roka a v čom som podrástla? 
– Ale okrem tenisiek, Dobromilka. Tie máš 
o číslo väčšie ako v septembri. A o sebe ani 
nehovorím ☺. 
– Skúsite si napísať svoje „vysvedčko“ s na-
mi – sami, kamaráti?
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      Ahoj, kamaráti!

Čo potrebuješ na toto vysvedčenie?
Samozrejme, pero, papier, ale aj chvíľu 

ticha na zamyslenie a úprimnosť k sebe sa-
mému. A k tomu všetkému môžeš požiadať 
o pomoc Ducha Svätého. Už ho po uplynulých 
dvoch týždňoch poznáme oveľa lepšie a vieš, že 
ho môžeš žiadať o múdrosť i radu.

Na toto vysvedčenie nepotrebuješ známky. 
Do čísel sa veru nedá zmestiť to, čo všetko dra-
hocenné máme ukryté v sebe! 

K vysvedčeniu ti môžu napomôcť aj tieto 
otázky. Odpovede si napíš tak, ako cítiš – nie-
kde možno jedným slovom, inde vetou či smaj-
líkom alebo obrázkom. Papier, ktorý vznikne, 
bude ocenenie i výzva, ktorá má poslúžiť tebe. 

Trochu iné „vysvedčko“

1. V čom som iný/iná ako na začiatku roka?  
............................................................................

2. V čom som odvážnejší/odvážnejšia? 
.................................................................................

3. Čo sa mi darí lepšie ako na začiatku  
roka?...................................................................

4. V čom by som si prial/a urobiť pokrok po 
prázdninách?....................................................

5. Čo by som chcel/a zlepšiť po prázdninách, 
aby som čas v škole využil/a na svoje väč-
šie dobro?..........................................................

6. V ktorom predmete som si najviac tréno-
val/a pevnú vôľu? .............................................

7. V ktorom predmete som zažil/a najviac 
nových objavov?..............................................

8. Ktoré učivo/vedomosť/zručnosť ma viac 
približuje k Bohu? 
............................................................................

9. Ktoré učivo/vedomosť/zručnosť mi pomá-
ha byť správnym človekom?  
............................................................................

10. Kedy som v škole pociťoval/a radosť? 
............................................................................ 

11. S ktorými spolužiakmi sa zlepšilo moje 
priateľstvo?.......................................................

A teraz, keď sme zhodnotili uplynulý školský 
rok a porozprávali sa o ňom i s Ježišom, môžeme 
pootvoriť bránu prázdninových dní. Čo za touto 
bránou chceš vidieť, zažiť, spoznať, objaviť? 

Brána do prázdnin

Obrázok s bránou si vystrihni, prerušovanú 
líniu prestrihni a bodkované čiary ohni, aby 
sa dvere otvárali. Obrázok s otvorenou bránou 
podlep tvrdým papierom a do prázdnej plochy 
si nakresli (alebo napíš), ako chceš využiť letné 
prázdniny. Nezabudni si tam dopísať aj skratku 
našich novín KN. Pripravujeme totiž pre teba 
letnú hru Leto s Andrejom. Aký Andrej? Odkiaľ 
je? Prečo práve on? Dozvieš sa už o týždeň ☺. 

12. Aké sú tri dobré veci, ktoré som sa naučil/a 
od pani učiteľky (pána učiteľa)?  
.....................................................................................

13. Keď sa teraz spýtam Ježiša, za čo ma chce 
oceniť počas školského roka, čo mi hovorí? 
........................................................................

14. Čo mi ešte Ježiš v tejto chvíli hovorí o mne 
a o škole? ..........................................................

15. Poďakuj sa Ježišovi za jeho slová a za 
prítomnosť Ducha Svätého v tejto chvíli 
i počas celého školského roka.


