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LETO S ANDREJOM (2.)
Ahoj, kamaráti!
– Z prvých hádaniek letnej hry ste sa do-
zvedeli, aké priezvisko má kňaz Andrej, 
ktorý nás bude sprevádzať toto leto.
– A ja som zistila, kde sa Andrej narodil.
– V komikse sa dozvieme o Andrejovi 
ešte viac, Dobromilka. Máte pripravený 
zápisníček na ďalšie úlohy, kamaráti?

                                         Pravidlá letnej hry 
  a hraciu kartu na nalepovanie kupónov 
 ste našli v KN 26 alebo si ich môžete 
 pohľadať na našej webovej stránke 
                              www.katolickenoviny.sk.

   Andrej Ľudovít, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Malý Andrej rastie v rodine spolu so staršou sestrou Máriou a s bratmi Jankom, Štev-
kom a Jožkom. Veľa sa hrajú, všeličo vymýšľajú, vystrájajú, ale aj pomáhajú v do-
mácnosti i na záhrade a učia sa nové veci.

Už aj môj braček je členom Cirkvi.

Áno, Mária, 
krstom sa stal 

Božím dieťaťom.

Vzdelanie je pre celú rodinu dôležité. 
Ocko Štefan a mama Alžbeta deťom 
často pripomínajú prečo. 

              Je leto, 8. júla 1817, 
              a v Dolnom Kubíne sa v rodine 
         richtára Radlinského narodil synček. 
  Vtedy toto územie ešte nebolo Sloven -
  sko, ako ho poznáš dnes, ale Rakús-
   ke cisárstvo a o pár rokov neskôr 
     Rakúsko-Uhorsko.

Štefan, 
nádherný dar 

nám Pán Boh dal. 
Aké meno 
mu dáme?

Andrej, 
tvoj príbeh je veľmi 

zaujímavý, 
ale tu ti vypadlo
 nejaké slovo.

   Porozmýšľam 
        o tom, 
     mamička.

A čo Andrej? 
Páči sa ti to meno, 
moja milá Alžbeta? 

Vitaj, synček! 
Rozpošleme správu 

o tvojom narodení všetkým 
príbuzným. 

Aj mamkinmu strýkovi 
Antonovi Bernolákovi.

Zisti a do zápisníčka si zapíš, prečo je An-
drejov príbuzný Anton Bernolák dôležitý 
pre Slovákov.

4. úloha
5. úloha
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Kupón si vystrihni 
a nalep 
do druhého políčka 
v hracej karte.

2 KUPÓN
V Andrejovej rodine sa vzdelanie považova-
lo za poklad. Do zápisníka si zapíš, prečo 
sú vedomosti, tvoje poznatky, nové obja-
vy dôležité pre teba.


