
DDĚĚTTSSKKÝÝ  KKOOUUTTEEKK  LLIISSTTOOPPAADD  22001133  

AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
Začíná nám listopad. Dal�í podzimní měsíc, který mnoho lidí tě�ce pro�ívá kvůli �patnému počasí, de�ti, 

mlze a spoustě tmy. Dny se krátí, světla ubývá, ale právě tak 
je to přirozené v koloběhu střídání čtyř ročních období. Po 
létu si příroda potřebuje odpočinout, usnout, načerpat nové 
síly, aby na jaře zase předvedla svoji plnou krásu, rozkvetla 
a vydala plody. 

Stejně jako lidský �ivot. Jedni se narodí, druzí tento svět 
opou�tějí. Jejich pozemská pouť skončila a po překonání 

brány smrti u� zakou�ejí �ivot věčný. Tomu věříme a zvlá�tě si tuto skutečnost 
připomínáme 2. listopadu o Du�ičkách. Pamatujeme na v�echny na�e blízké, 
kteří ji� zemřeli. Zdobíme jejich hroby květinami a věnci, zapalujeme svíčky 
a hlavně se za ně modlíme. 

Dne�ní obrázek je rozdělen na mnoho dílků. Některé z nich jsou označeny 
jednou malou tečkou. Ty budou pro vás zajímavé, proto�e po jejich vybarvení 
zjistíte, co se v nich ukrývá. Pozor, některé dílky mají 2 nebo i 3 tečky, tak 
dobře prohlí�ejte. Umíte vysvětlit, co nalezený předmět pro tyto dny 
symbolizuje? 

(Otazníček) 
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Pro star�í: 

Typický podzimní den. Je u� skoro �ero, fouká nepříjemný vítr, který strhává ze stromů je�tě poslední listí. Mrholí a zima 
zalézá za nehty. Po chvíli začne hustě pr�et. De�tník zůstal doma, tak�e člověk je v tu ránu promoklý a vyhlídka na teplé 
a suché oblečení je daleko. Plí�ivě se vkrádá nachlazení, rýma, ka�el, chřipka,... zkrátka tělo se neubrání a onemocní. 

Takhle to mů�e vypadat navenek. Ale co ná� vnitřní �ivot - na�e du�e? Ná� vztah k Bohu je také ka�dodenně ohro�ován 
spoustou vlivů. My v�ak máme také takový "de�tník", mocnou výzbroj - modlitbu. Setkání s Bohem, kdy mu svěřujeme celý 
den. V�echno na�e konání chceme pro�ívat s Ním, děkovat Mu a chválit Ho. V radostech i starostech nebýt sami. 

V kří�ovce dnes mů�ete vylu�tit dokončení prosby: 
Pane, dej prosím, ať si ten "de�tník" tak často 1. tajenka 2. tajenka. 
Legenda ke kří�ovce: 
A) dopředu, obytný přívěs, písmeno nazývané ES 
B) velký úlek, lesní plody, houkání 
C) římsky 49, spojka, hory v Rakousku, rezivění 
D) věda o chem. látkách, nad�ení, velký krou�ek 
E) chem. zn. dusíku, 1. tajenka, S s háčkem 
F) zkr. informační okénko, víra v Boha 
G) atletická disciplína, rodiče a děti, květní prá�ek 
H) výčitka, bolení, SPZ Pelhřimova 
CH) první v abecedě, ruský veletok, obyvatel Moravy 
I) buben afrických domorodců, polovina jména Anna, opak 
nevkusu, jedna ze samohlásek 
J) dlouhé i, nervozita před vystoupením, dávná civilizace, 
římsky 100 

1) slaví svátek 1. 11. 
2) velké polínko, hýbat se kývavě 
3) zkr. římskokatolický, konec modlitby, to (tvar 6. p.), 
označení rychlíku 
4) pokyn vozky, syn Abrahama, zkr. krajová lidová tvorba, 
dlouhé E 
5) opak k nahoře, Izákův otec 
6) chem. značka zlata, oslovení Josefa, dva, zkr. pro 
matematiku 
7) něčeho je méně, Z s háčkem, 2. tajenka, písmeno nazývané 
EM 

8) říkáme si TY, �enské jméno 
9) druh účesu, IN dlouze, součást nervové soustavy 
10) drůbe�, zkr. Krajský národní soud, spojka, druh oděvu 
11) přesně, soused písmene O, zkr. tělesná výchova, dvě 
písmena po T 
12) my�lení, osobní zájmeno, hovorově "u� je to pryč" 
13) �icí krok, blázen 

(EJ) 

Ře�ení z minulého Poutníka: Spojením v�ech čísel měla vzniknout zeměkoule. 


