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AHOJ DĚTI! 
Školní rok je v cíli a prázdniny na scéně. Konečně jsou tu tolik očekávané dny volna. Ze školních lavic se 

rozprchnete do nejrůznějších koutů naší země a možná i do ciziny… Ať už budete kdekoli, pamatujte na 
jednu velmi důležitou věc. Připomínají ji naprosto výstižně slova známé rytmické písně: 

Nečekej na svůj den, na svůj velký čin, ka�dá chvíle se ti nabízí. 
Lásku Krista přiná�ej v�em bratrům, sestrám svým, slunce ať svítí, kde jsi ty. 

Nejsi sám, je tu Pán, on je blízko nás, na cestách nás věrně provází. 
Ruku v ruce jdi s ním dál a odolávej tmám, slunce ať svítí, kde jsi ty. 

Staň se solí, staň se kvasem chleba nového, po něm� svět ná� tolik hladoví. 
Staň se svící, která světlem Bo�ím zářit smí, slunce ať svítí, kde jsi ty. 

Slunce ať svítí, kde jsi ty, slunce ať svítí, kde jsi ty, ať ozáří celou zemi, 
v�echno zlé ať v dobré změní, slunce ať svítí, kde jsi ty. 

Ať se vám tedy prázdniny vydaří a všude, kam přijdete, 
přinášíte (tajenka). Tajenku vyluštíte z doplňovačky. 
Legenda. 

1. darovaná věc 
2. ten, kdo pracuje na zahradě 
3. jít vojenským krokem 
4. pohyb pomocí vesla 
5. nezbytná výbava na stanování 
6. prázdninové akce pro děti 
7. ten, kdo dobře plave 
8. chůze po stopách 
9. zvonková hra (krátce) 
10. pohyb po cestách 
11. zajímat se o něco (mít …) 

(Otazníček) 
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Pro starší: 
V červenci oslavíme svátek rodičů Panny Marie. Určitě mnozí z vás víte, na které datum tento svátek připadá. Jména Mariiných 
rodičů jsou však ukryta v osmi větách spolu s některými ostatními jmény rodičů „významných dětí“, o nichž můžeme číst 
v Písmu svatém. Hledejte osm jmen, správně je přiřaďte do páru a pojmenujte jejich potomka. 
Přeji krásné prázdniny, odpočinek a plno zážitků. 

1. Postavili stan na pěkné slunné louce. 
2. Na záhonku hrách elegantně obepínal svými úponky natažené provázky. 
3. Prudká letní bouře, vítr a liják obrátily zahradu vzhůru nohama. 
4. Jáchymov leží nedaleko státních hranic. 
5. Padesátým narozeninám, tedy padesátinám se také říká „abrahámoviny“. 
6. Zahradník se raduje a jásá, rajčata začínají dozrávat. 
7. Porada musela být ukončena o hodinu dříve, než bylo naplánováno. 
8. Po živelné pohromě byla nutná rychlá evakuace obyvatel. 

Řešení z minulého Poutníka: 
10 rozdílů na 8 postavách: 1. plamen nad hlavou, 2. proužek na rukávu, 3. čára na plášti, 4. čárka v plameni; proužek na plášti, 
5. okraj ruky, 6. tečky na bradě; čára v dlani, 7. plamen nad hlavou, 8. tenký proužek na šatech 

(EJ) 


