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AHOJ DĚTI!

Konečně. Aktovky už spokojeně odpočívají kdesi v koutě a začínají prázdniny. Po mnoha náročných
školních dnech přichází zasloužený odpočinek. Není asi nikdo, kdo by se na letní volno netěšil. Pokud i počasí
bude takové, jaké se k létu nejlépe hodí, otevírá se před námi spousta možností, jak dobře všechny ty volné
dny využít. Určitě někdo pojede s rodiči na dovolenou, výlety, bude putovat po hradech, zámcích, ale také po
horách. Někdo pojede na tábor, na prázdniny k babičce, tetě. Někdo nejraději tráví čas procházkami v přírodě,
chodí na houby, sbírá lesní plody a odpočívá v tichu lesa.
Právě do tohoto prostředí se dostali naši tři kamarádi - Anička, Toník a Péťa. Táboří nedaleko u lesa a dnes mají
dobrodružnou výpravu. Plní úkoly, které najdou na trase označené šipkami a hledají další dopisy. Teď zrovna mají splnit úkol,
nad nímž si lámou hlavu. Úkol zní, aby se pozorně rozhlédli do všech stran a dobře si zapamatovali, co vidí. Večer totiž
pokračuje šipkovaná noční hrou. Jeden z úkolů bude vybrat ze tří možností jedinou správnou siluetu, která odpovídá zřícenině
hradu na blízkém kopci.
Pro vás je úkol obdobný. Na obrázku je také zřícenina hradu. Protože vy máte tento obrázek přímo před sebou, budete
vybírat správnou podobu zříceniny ze šesti možností. Úkol není těžký, ale chce nám připomenout velmi důležitou věc,
abychom se dokázali pozorně kolem sebe dívat, všímali si drobných detailů, ale i bližních, které potkáváme. Prázdniny i naše
životy tak budou mnohem bohatší o spoustu krásného…
(Otazníček)
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Pro starší:
Určitě i vaše radost nad příchodem prázdnin je obrovská. Odpočinek od školních povinností potřebují naprosto všichni.
Žáci, učitelé i rodiče. Volno, čas, kdy se nemusí vstávat a spěchat na vyučování, se dá prožít velmi dobře, ale také nám může
tak trochu bez užitku proklouznout mezi prsty a pak nás nahlodává nuda. Toho se chraňme. Vždyť každý den je jedinečný,
nemůžeme ho prožít znovu a nevrátíme ani vteřinu zpět. Proto bychom se měli snažit ho prožít tak, aby za námi „něco“ bylo.
V následujících devíti větách chybí devět písmen. Pokuste se je najít a složit z nich tajenku. Zároveň je v každé větě
ukryto jedno slovo, které svým významem tajenku vytváří.
1. Nedovol nohám kráčet tam, kam tě rozum neosílá.
2. Chovej se tak, abys neměl důvod po činu tíživé svědomí požívat.
3. Zkus ty sm být věrný heslu: NKO – neodsuzovat, komunikovat, odpouštět.
4. Hledej v Písmu svatém návod a radu pro vládnutí každé životní zkoušky.
5. Opravdový let bez obrých křídel nezvládneš.
6. Nestavěj se do role soudce staovujícího výši trestu.
7. Jednej tak, aby ses nemusel stydět za to, co js řekl i dělal.
8. Prožívej dobře radost a nenechávej si ji je pro sebe.
9. Celý kapří rod a s ním všechny ryb jsou němé, ale ty máš dar řeči, tak ho užívej k chvále Pána.
(EJ)

Řešení z minulého Poutníka:
V květech byla tato slova: Julián, klenot, rozumy, lícová, vlásek, stařec, obnova. Prosba se obracela k Duchu sv. a tajenka
zněla: NÁS SVOU MOCÍ V LÁSCE OBNOVUJ.
Dokončení tajenky z osmisměrky: Každý, kdo se modlí a vzývá Ducha svatého, je díky trvalé přítomnosti JEHO DARŮ
VNITŘNĚ DISPONOVÁN ŽÍT ŽIVOT PODLE BOŽÍHO PLÁNU.

