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AHOJ  DĚTI! 
Prožíváme postní dobu, kterou dostáváme každoročně jako čas velké milosti, kdy se můžeme co nejlépe připravit na oslavu 

Velikonoc – největšího svátku v celém roce. Bez dobré přípravy se většinou nic kvalitního nepovede. A tak máme šanci ve 
svém životě něco napravit, pak skutečnost našeho vykoupení lépe prožít a oslavit. 

Postní doba nás vybízí k tomu, abychom si něco odepřeli a udělali tak místo pro Pána Ježíše. Můžeme se rozhodnout pro 
cokoli, i zcela nepatrného a nenápadného, že o tom ani druzí nebudou vědět. Ale když vytrváme opravdu celou postní dobu, 
odříkání přinese své plody. 

Jak už zaznělo, naše rozhodnutí mohou být skrytá. Stejně tak skrytá jsou i slova ve vašem úkolu. Na první pohled 15 slov, 
která označují určité věci, předměty nebo osoby, nevypadá nijak neobvykle. Ale při podrobnějším průzkumu zjistíte, že 
v každém slově je schován ještě název nějakého zvířete. Pokuste se je najít všechny. 

Jako malý příklad dvou známých jmen, která v sobě také ukrývají jiná slova, nám poslouží pohádková dvojice: loupežník 
Rumcajs a jeho synek Cipísek. Zatímco první ve svém jménu skrývá lihovinu, druhý pro změnu stavební materiál. Oba hrdiny 
máte spolu na obrázku a můžete si je pěkně vybarvit. 
Slova: 
MRAK 
MUCHOMŮRKA 
VÝMOLY 
VÝROBA 
ZÁSOBA 
LEVANDULE 
KOZAČKY 
TELEVIZE 
ŽADATEL 
ZÁHADA 
SPISOVATEL 
FILOSOFIE 
KOSATEC 
PAHÝLEK 
VYKOPÁVKA 

 (Otazníček) 
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PRO STARŠÍ: 

V Písmu svatém najdeme i návod, jak se máme postit. Sv. Matouš píše: „A když se postíte, netvařte se utrápeně jako 
pokrytci; ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty se 
postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj 
Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí.“ (Mt 6, 16-18) 

Hledání skrytých slov bude dnes také vaším úkolem. V 11 větách, které si všímají rozličných věcí a událostí našeho 
všedního života, je schováno 11 slov, která jsou pro postní dobu velmi důležitá. Ale samozřejmě nejen pro ni. Po nalezení 
všech „cenných kamínků“ se můžete zamyslet nad tím, jak spolu vzájemně souvisejí a jakou mozaiku tvoří… 

1. V první fázi byl sádrový dutý válec s vyškrabaným vzorem odlit barevným voskem jen asi do poloviny, aby se při 
tuhnutí svíčky zabránilo vzniku nežádoucích bublin. 

2. U většiny nákupů stále častěji používáme platební kartu. 
3. Instruktážní návod říká: Níže uvedený postup práce je třeba zcela přesně dodržet! 
4. I přes prudkou vánici a silný vítr čekal muž na zpožděný autobus. 
5. Pacient velmi trpěl i v ostatních pokusech vyléčit jeho vážnou nemoc. 
6. Na hladině se na malý okamžik objevil vír a zase zmizel. 
7. Zanesu ten čaj Nadě, je ve vedlejším pokoji. 
8. Cesta byla po oblevě téměř holá s kalužemi vody a zbytky rozměklého sněhu. 
9. Záchranáři se pokoušeli dopravit do bezpečí uprchlíky z potápějící se lodi. V okamžiku, kdy dorazily posily, čekalo na 

svou záchranu snad ještě devadesát či sto takových ubožáků. 
10. Barvy vybíral téměř naslepo, k oranžové měl však zvláštní vztah, ta se mu velmi líbila. 
11. Velký přínos k bádání o této problematice přinesl už badatel ze sousedního státu. 

(EJ) 
  


