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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Věřím, �e jste úspě�ně propluly bludi�těm v moři a nepotkaly �ádného �raloka. Na�e plavba u� ale končí, 

stojíme zase na pevné zemi a začínáme nový �kolní rok. Ne� je�tě nastane chystání v�ech potřebných �kolních 
věcí, určitě budeme ukládat a dávat do pořádku v�e, co nám o prázdninách slou�ilo k cestování. Třeba 
vyklepeme kufr, ta�ku nebo batoh. Najdeme tam jistě mnoho zajímavého. Třeba jízdenky z vlaku, pohlednice 
z hradu, zapomenutý bonbón a � 

Jedna věc by tam ale chybět neměla. Naznačuje to ná� obrázek. Pokud vás to nenapadne, dejte se hned do 
lu�tění. Pokud na to přijdete, pak si vylu�těním obrázkového hada potvrdíte správnost my�lenky. Lu�tění není 

slo�ité, ka�dé písmenko je nahrazeno malým obrázkem věci, její� první písmeno je právě to, které hledáme (př. obrázek auta 
zastupuje písmeno A, buben � B). Jediná výjimka je u písmene Y � to je znázorněno jeho tvarem. Nad obrázkem jsou někde 
háčky a čárky, proto�e k písmenkům patří. A je�tě poslední malá rada � postupujte podle malých �ipek a celý obrázek si 
vybarvěte. 

(Otazníček) 
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PPRROO  SSTTAARR��ÍÍ::  
Konec prázdnin se přihlásil v plné síle. Něco končí, ale něco nového zase začíná. Je na místě a velmi vhodné právě teď 

poděkovat Pánu Bohu za ---1--- čas k odpočinku a k načerpání ---2--- sil pro dal�í studium. Poděkovat za v�echny ---3--- 
přátele, za ---4--- zdraví, za ---5--- přírodu, --- 6--- výlety, za ---7--- slunko. Zkrátka za ka�dičký den. 

Chybějící slova hledejte ukrytá v následujících větách (pozor, jsou pozpátku, kromě poslední 7. věty): 
1. Přesto�e byl proud řeky příli� silný, na vor Adam stihl naskočit v posledním okam�iku. 
2. Ač se zdál mladý sameček velmi plachý, vonící strava ho brzy přilákala. 
3. Dostali jsme dnes dopis z ciziny od tety Mévil. Helo, psala jsi jí také pozdrav z prázdnin? 
4. V horách překvapil turisty prudký liják, tak�e museli zvládnout zbytek trasy � velmi tě�ký terén ve promáčených botách. 
5. U vchodu on Sárku neviděl, proto ji bě�el hledat k dal�ímu vstupu do hradu. 
6. Důle�itý lék Ela dostávala v�dy okam�itě po včelím bodnutí. 
7. Radka hrála �achy ráda, ale mrzelo ji, kdy� při důle�ité hře ji Véna opět porazil. 
Nezapomeňme také na blí�ící se pouť na Mariánské Hoře a nabízenou mo�nost znovu se svěřit do ochrany na�í Matky 

Panny Marie. 
(EJ) 

Ře�ení z minulého Poutníka: 
Latinsky CARPE DIEM znamená U�ÍVEJ DNE, co� se dalo přečíst po správném zodpovězení otázek (odzadu): 1e, 2n, 3d, 4j, 
5e, 6v, 7í, 8�, 9u. 


