
FA „Staň sa fatimským pastierikom“ ČERÍN 

Hry vo voľnom čase 

Obrázok kamienky – požívali deti pri 

hre. Pripomínajú nám, aby sa naša hra 

páčila Pánu Bohu. 

Hyacinta, František a Lucia sa vždy hrali pekne. Slušne 

a bez hnevu. Sú príkladom v tom, akí boli k sebe pri 

hre navzájom úctiví. Vedeli prijať aj prehru a neznížili 

sa k podvádzaniu a klamstvu. Nikdy sa nehrali zlé 

a neslušné hry a pri hre si neubližovali.  

Úloha: 

Budem sa snažiť ovládať pri hre, odmietnem zlú hru, 

odložím hračky, ktoré sú nesprávne a nevhodné. 

 (Na druhú stranu kartičky napíš alebo nakresli  

ako sa ti podarilo splniť túto úlohu.)  

 

Potvrdzujem, že úloha bola splnená. 

Podpis oprávnenej osoby: 

Sv. ruženec som sa pomodlil dňa: dátum, podpis 
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