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Úloha. 1: CHVÁLOSPEV STVORENIA SV. FRANTIŠKA 

 Svätý František miloval všetky Božie stvorenia. Radoval sa  

zo zázrakov prírody, ktorú stvoril Boh. Preto oslavoval a chválil vo 

svojich modlitbách Slnko a hviezdy, vodu a vietor, ... S touto pomôckou 

sa môžete každý deň modliť spolu so svätým Františkom, chváliť každý 

deň Boha za všetko, čo stvoril.  

Obidva kruhy si najprv vymaľuj, vystrihni a nalep na kartón. Taktiež 

vystrihni označený diel na kruhu tam, kde je obrázok sv. Františka. Potom 

polož oba kruhy na seba tak, aby sa dotýkal kartón. Nožnicami buď sám alebo s pomocou 

rodičov alebo starších súrodencov opatrne prepichnite uprostred obidvoch kruhov malý 

otvor v mieste čierneho bodu. Urob si y rôzneho materiálu (matka a šrúbka, ...), ale popros 

niekoho, kto by ti vyrobil svorku. Otvorom pretiahni svorku a upevni ju. Teraz už môžeš 

otáčať horným kruhom a vo vystrihnutej časti sa budú objavovať slohy z Chválospevu sv. 

Františka. Tento kruh môžeš používať pri modlitbe a tak chváliť Boha so sv. Františkom.
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Úloha č. 2: Meno František 

Sv. František sa stal pre svoju jednoduchosť a úprimnú vieru veľmi obľúbený najprv 
v Assisi, odkiaľ pochádzal. Jeho myšlienky, skutky sa veľmi rýchle rozšírili po celom 
Taliansku a neskôr aj do celého sveta. Rodičia svojím deťom dávali jeho meno, a tak sa stal 
ich patrónom. 

Vašou úlohou je zistiť, ako sa meno František prekladá do angličtiny, taliančiny, 
nemčiny, maďarčiny, francúzštiny, španielčiny, ruštiny a poľštiny. 

Slovenčina  - František  Ruština - ________________ Maďarčina - ___________ 

Angličtina - _________________ Španielčina - _____________ Francúština - __________ 
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Nemčina –  _________________       Taliančina - _____________    Poľština - 
______________ 

Úloha č. 3: Vymaľuj si obrázky zo života sv. Františka 

 Jeden zlý vlk naháňa strach obyvateľom mestečka Gubbio. Svätý František sa s ním 

stretne, aby ho presvedčil stať sa dobrým. Cestou stretne rôzne zvieratá a od radosti chváli 

Boha za všetko, čo stvoril.  
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