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AHOJ DĚTI!
Začíná
červen
–
poslední
měsíc tohoto
školního roku.
Právě dnešní
neděle
nese
datum
1.
června.
Pro
vás děti je to neděle významná,
protože dnes všechny slavíte
svůj svátek – Den dětí. Určitě
nemusím zdůrazňovat, jakou
radostí a požehnáním pro své
rodiče jste. Vždyť každé dítě je
jedinečné, je to originál, který
má obrovskou hodnotu. Svou
čistotou a otevřeností můžete
mnohokrát být příkladem nám
dospělým. O tom, jak vysoce
jste ceněny i v očích Pána
Ježíše, se můžeme dočíst
v evangeliích. Třeba svatý
Marek to krásně popisuje
těmito slovy:
Přinášeli mu děti, aby jim
požehnal. Ale učedníci to
zakazovali. Když to Ježíš viděl,
rozmrzelo ho to a řekl jim:
„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim, neboť takovým patří …(tajenka)…. Amen, pravím vám: Kdo nepřijme Boží
království jako dítě, vůbec do něho nevejde.“ Bral je do náručí, kladl na ně ruce a žehnal jim. (Mk 10, 13-16)
Protože už jste si určitě zvykly na to, že Otazníček má pro vás vždy nějaký úkol, nebude tomu jinak ani dnes. Budete hledat
tajenku a hned vysvětlím, jakým způsobem. Začíná doba školních výletů na hrady a zámky, do ZOO a na jiná zajímavá místa.
My si proto také vyrazíme na jeden výlet. Správnou cestu ale budete muset najít v lesním bludišti. Až se vám to podaří,
dostanete se k hradu, který skrývá tajenku. Je plný písmen, z nichž většina je tam ve trojicích. Právě ty vyškrtejte a zůstane vám
14 písmen. Nenechte se splést tím, že mezi těmito 14 písmeny jsou tři dvojice. Písmena přečtěte po řádcích od shora dolů
a zjistíte tajenku. Přeji pěkný „výlet“.
(Otazníček)
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PRO STARŠÍ:
Školní rok už finišuje do svého cíle. Po měsících učení, získávání nových
znalostí a dovedností se schyluje k závěrečnému hodnocení vaší práce. Na
poslední písemky a zkoušení již zbývá jen několik dní. Pak se vše uzavře,
vyhodnotí a napíše na vysvědčení. Ještě než ho ale převezmete do svých
rukou, čekají vás takové ty příjemné dny před koncem školního roku, kdy
víte, že nemáte žádné úkoly, nehrozí zkoušení a testy … Zkrátka, dá se říct,
že škola pomaloučku mizí a ustupuje prázdninám, na které se určitě všichni
těšíte. Před okamžikem než úplně vypnete mozkové závity a oddáte se
letnímu odpočívání, je třeba ještě zvládnout a vydržet i závěrečný „sprint“
před cílem. Jako malé osvěžení pro unavený mozek je tu pro vás dnešní
jednoduché sudoku. Nejsou v něm záměrně čísla, ale lákavě znějící slova:
ŠKOLA MIZÍ.
Jen připomínám k řešení sudoku, že do každého políčka se vepíše jedno
z devíti písmen tak, aby se písmena neopakovala v žádném řádku, sloupci
ani v žádném z devíti vyznačených menších čtverců.
(EJ)
Řešení z minulého Poutníka:
Najít dva stejné draky snad nebylo těžké. Vlevo dole posazený dráček byl úplně stejný jako ten uprostřed kolotoče.
Ukrytá ptačí jména ve větách: 1. KOS, 2. SLAVÍK, 3. SOVA, 4. KALOUS, 5. VÝR.

