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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
 Naše poslední setkání se odehrálo první prázdninovou neděli a dnes po dvou měsících se opět 
setkáváme, ale tentokrát při prázdninové neděli poslední. Nic naplat, všechno má svůj konec, a tak ho 
mají i prázdniny. Ale není to určitě důvod k zármutku. Vždyť po dnech volna, her a odpočinku máte 
určitě dost sil zase usednout do lavic a spolu s ostatními spolužáky se učit novým věcem. 
Ještě než začnete dostávat úkoly ve škole, je tu pro vás připraven jeden malý – projít bludiště a sbírat 
na něm písmena v kytičkách. Když zvládnete cestu dobře, dozvíte se tajenku a navíc seberete spoustu 
květů do kytice pro Pannu Marii. Cesta bude symbolizovat pouť, kterou určitě příští neděli na 
Mariánskou Horu s rodiči vykonáte, protože budeme slavit …tajenka… 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
Věřím, že i vy starší jste si o prázdninách dobře odpočinuli a s novou chutí se vrhnete do studia. Dnes na vás čeká malý 
hlavolam. Zaslouží si pár slov na vysvětlenou. Představte si, že kdysi dávno jeden pocestný vážil dlouhou cestu, až konečně 
došel k jejímu cíli. Měl velkou radost a rozhodl se, že zde zanechá po sobě nějakou stopu. Byl to zručný kameník. Brzy našel 
v okolí obrovský kámen a vytesal na něj několik slov. Protože byl pečlivý, všechna písmena si nejprve prostorově rozvrhnul 
a to tak, že vytesal 35 stejných znaků a teprve potom do nich tvořil jednotlivá písmena. Dílo se podařilo a celé roky zůstalo 
neporušené. Až jednou – při veliké bouři spadl strom a zrovna tak nešťastně, že se kámen rozpadl na šest kusů… 
Jestli vás zajímá, kam vlastně kameník došel a co vytesal, zkuste to rozluštit. 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
10 rozdílů: 1. lano na plachtě na přídi, 2. paprsek slunce na velké plachtě, 3. lidé na palubě, 4. vodorovná čára na velké plachtě, 5. 
prostřední trám na boku lodi, 6. jedno lano v síti za velkou plachtou, 7. kotvící lano na zádi, 8. krátké lano pod zadním kýlem, 9. 
mořský pták u zádi lodě, 10. vlna v moři. 
Doplnění textu: Tarsu, římský, Štěpán, Damašku, Ježíšem, Kypr, Židů, Silase, Lukáš, vězení, Říma, Evropy. 


