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 Ahoj děti! 
V tomto školním roce se setkáváme naposled, protože právě začínají tolik očekávané prázdniny. Dny 

odpočinku a volna, které máte určitě všichni nejraději. Dny naplněné teplem a sluncem, které lákají ke 
koupání a vodním radovánkám. Zvou nás na výlety a objevné výpravy, na dovolenou s rodiči, ale i na 
kouzelné „prázdninování“ u babiček, na procházky do lesa a pobyty v přírodě. Zkrátka nabízejí nám 
prostor k odpočinku a načerpání nových sil do dalšího školního roku. 

Ať už se o prázdninách ocitnete kdekoliv, snažte se pozorně dívat kolem sebe. Všímat si všeho 
pěkného a zajímavého, uvědomovat si krásu, která se nám v přírodě nabízí na každém kroku a také za ni děkovat. 
Nezapomínejte na Toho, kdo nám tohle všechno dal. 

Postavy z obrázku určitě mnozí z vás znají. Je to Honzík s dědečkem a pes Punťa. Snad se ani nemusí zdůrazňovat, že jsou 
vypůjčené z kouzelné dětské knížky Honzíkova cesta. Pro ty, kteří ji ještě neznají, to může být pěkné prázdninové čtení. 
Obrázek je tu dvakrát a liší se v 10 drobných rozdílech. Najděte je a pak si vše můžete pěkně vybarvit. Přeji vám krásné 
prázdniny plné dobrodružství a her tak, jak je prožíval Honzík, a v září se zase setkáme. 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
Určitě i vy starší s neskrývanou radostí vítáte prázdniny. Po všech dnech učení, povinností a úkolů si volno a odpočinek 

zasloužíte. A je na vás všechny ty volné dny dobře prožít a …TAJENKA (25 písmen). Tabulka není osmisměrka. Písmena v ní 
najdete podle určitého klíče. První písmeno leží úplně vlevo nahoře, od toho vyjdete. Spodní tabulka se šipkami napoví, kudy 
vede cesta tajenky. Mezi každým z písmen je stejná vzdálenost, nebo by se také dalo říct – tah, kterým se pohybuje jedna ze 
šachových figurek po šachovnici. Jako nápověda už to jistě stačí, takže s chutí do toho. I vám všem přeji krásné prázdniny. 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
Hledané jméno bylo MATĚJ. Tajenka křížovky zněla: OPILÍ (1. díl), DEVĚT HODIN RÁNO (2. díl), JÓELE (3. díl). 


