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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  

Setkáváme se při první zářijové neděli. Prázdniny skončily a možná z toho někdo může být i trochu smutný. 
Ale všechno jednou končí, i dny volna. Teď už na vás čeká zase nový školní rok a s ním spousta nového. Věřím, že 
jste si o prázdninách dobře odpočaly a načerpaly hodně sil, které teď ponesou dobré ovoce. Také příroda už začíná 
pomalu vydávat své podzimní plody. V zahradách dozrávají jablka, hrušky, švestky, ale také ořechy a mnohé další. 
Obrázek vám něco z toho přináší a ukrývá 10 rozdílů. Vaším úkolem je najít úplně všechny a pak obě části pěkně 
vybarvit tak, jak to umí podzimní sluníčko. 

 
(Otazníček) 
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Pro starší: 

Se začátkem školního roku je tradičně spojena také pouť na Mariánské hoře, kdy slavíme narození Panny Marie. Můžeme být 
hrdi na to, že máme v blízkosti právě toto poutní místo. Srdce – tvar osmisměrky, má symbolizovat lásku Panny Marie ke všem lidem, 
její nabízenou náruč, přímluvu a pomoc. Náplň osmisměrky tvoří různá oslovení Panny Marie v prosbách z Litanie loretánské. 
Zkusme se při hledání slov trochu více nad jednotlivými jmény zamyslet. Žádné ze slov se v osmisměrce nepřekrývá s jiným. Slova 
ze slovních spojení nejsou umístěna vedle sebe. Po nalezení všech zůstane 34 volných písmen a ta tvoří tajenku. 

Náplň osmisměrky: 

Svatá Boží Rodičko; Matko: 
Kristova, církve, božské 
milosti, nejčistší, 
nejcudnější, neporušená, 
neposkvrněná, 
láskyhodná, 
obdivuhodná, dobré 
rady, Stvořitelova, 
Spasitelova; Panno: 
nejmoudřejší, 
úctyhodná, 
chvályhodná, mocná, 
dobrotivá, věrná; 
Zrcadlo spravedlnosti; 
Trůne moudrosti; 
Příčino naší radosti; 
Stánku: Ducha Svatého, 
vyvolený, zbožnosti; Růže 
tajemná; Věži: Davidova, 
z kosti slonové; Dome zlatý; 
Archo úmluvy; Bráno nebeská; 
Hvězdo jitřní; Uzdravení nemocných; 
Útočiště hříšníků; Těšitelko 
zarmoucených; Pomocnice křesťanů; 
Královno: andělů, patriarchů, proroků, 
mučedníků, vyznavačů, panen, všech svatých, 
počatá bez poskvrny hříchu dědičného, nanebevzatá, 
posvátného růžence, rodin, míru; Maria. 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 

Jména 2 světců, kteří slaví před prázdninami svátek: PETR a PAVEL 

Klíč k rozluštění vět: slabiky každého slova jsou napsané v opačném pořadí (př. nezapomeneme – menemepozane), 
jednoslabičná slova čteme také opačně (př. den – ned). 

1. věta – NEZAPOMENEME KAŽDÝ DEN SVĚŘOVAT PÁNU JEŽÍŠI A PROSIT O POŽEHNÁNÍ. 
 


