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  AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Na�e dne�ní setkání je před prázdninami 

poslední. �kolní rok utekl zase jako voda 
a konečně jste se dočkaly letních prázdnin. Ve 
slově PRÁZDNINY mů�e být ukryto velmi 
mnoho. 

První písmeno P by třeba mohlo 
naznačovat, �e si v�ichni přejeme pěkné počasí. Dal�í R � 
určitě radost. Ka�dý den alespoň kousíček radosti, pro�ívat ji 
a také rozdávat. Ke třetímu písmenku Á by se nám mohlo 
vybavit slovo Ámos, jedno ze jmen slavného učitele Jana 
Ámose Komenského. Ale to by zase připomínalo učení, 
tak�e raději pou�ijeme jen krátké A. Tímto písmenem začíná 
slovo auto, kterým mů�eme o prázdninách dobře cestovat. 
Z � čtvrté písmeno � je symbolem zdraví. Kdyby ono 
chybělo a dobře neslou�ilo, tak by se na na�í tváři asi 
neobjevil úsměv. Písmeno D stojí přesně uprostřed slova. Je 
to tedy jeho prostředek. A pokud vytváří slovo díky, tak 
i prostředek k tomu, jak druhým okolo vyjádřit svou 
vděčnost za cokoli. První N - značí nápady. Ať tedy během 
prázdnin nechybí dobré nápady, jak vyu�ít volné dny. I před 
dal�ím N � představuje informace. Prázdniny nám nabízejí 
mo�nosti získat spoustu nových informací, hodně vidět a poznat. N � nuda � té se chceme chránit, proto�e se doká�e plí�ivě vtírat 
a ničit. No a na konci slova stojí Y. Je nejen poslední samohláskou v abecedě, ale také zakončuje celé slovo prázdniny � čím� 
naznačuje, �e i tento skvělý čas má svůj konec. 

V bludi�ti � moři s vlnami, hledejte cestu, kudy se dá doplavat na ostrov. Představuje to va�e prázdninové moře času. Ale cestou 
pozor na �raloky. Vystrkují své ploutve a budou se sna�it vám tu plavbu pokazit. Takovým �ralokem mů�e být zloba, nuda, �patné 
chování, zlý skutek, ale i úraz, nemoc� 

Plavte tedy opatrně a nezapomínejte spoléhat na svého plavčíka � Pána Boha.  
Otazníček) 
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PPRROO    SSTTAARR��ÍÍ::  
5. července si pravidelně připomínáme sv. Cyrila a Metoděje. Letos ov�em s daleko vět�í pozorností, proto�e budeme slavit ji� 

1150. výročí. Není tedy divu, �e přípravy jsou nepřehlédnutelné a významné. V�ak také událost, kterou slavíme, svůj obrovský 
význam měla. 

V krátkém testu si dnes mů�ete vyzkou�et, co v�echno o tomto víte. Malou nápovědou bude označení odpovědí. Pokud toti� 
písmena od správných odpovědí napí�ete a přečtete odzadu, dozvíte se malou radu na prázdninové dny. Latinsky zní: Carpe diem! 

1. Cyril a Metoděj 
 c) nebyli bratři 
 d) byli bratři, Cyril byl star�í  
 e) byli bratři, Cyril byl mlad�í 
2. Oba dva pocházeli 
 m) z Konstantinopole 
 n) ze Soluně 
 o) z Říma 
3. Na Velkou Moravu při�li pozváni kní�etem 
 d) Rostislavem 
 e) Vratislavem 
 f) Bořivojem 
4. Tato událost je spojena s rokem 
 j) 863 
 k) 836 
 l) 866 
5. Důle�itost jejich práce spočívá v tom, �e přelo�ili 

základní bohoslu�ebné knihy a Písmo svaté do 
 e) slovanského jazyka 
 f) českého jazyka 
 g) slovenského jazyka 
 
 
 

6. Cyril vytvořil pro vý�e zmíněný jazyk také písmo 
 t) staroslovan�tinu 
 u) staroče�tinu 
 v) staroslověn�tinu (hlaholici) 
7. Cyril se narodil kolem roku 827. Jeho křestní jméno bylo 
 ch) Cyril, v Římě vstoupil do klá�tera a přijal jméno 

Konstantin 
 í) Konstantin, v Římě vstoupil do klá�tera a přijal 

jméno Cyril 
 j) Lev, v Římě vstoupil do klá�tera a přijal jméno Cyril 
8. Metoděj byl v Římě vysvěcen pape�em Hadriánem II. na 

kněze a jmenován arcibiskupem pro území Velké Moravy 
a Panonie. Po smrti byl pohřben 

 y) v Soluni 
 z) v Římě 
 �) na Velehradě 
9. Je pravdivé tvrzení: Roku 1980 byli sv. Cyril a Metoděj 

prohlá�eni za spolupatrony Evropy? 
 t) ne 
 u) ano 
 v) částečně 

(podle Kytice z královské zahrady I. Renče, internetu) 
Tak�e pěkné prázdniny a carpe diem! 

(EJ) 

Ře�ení z minulého Poutníka: Tajenka zněla: TAKOVÝM PATŘÍ BO�Í KRÁLOVSTVÍ. 


