
DĚTSKÝ KOUTEK LISTOPAD 2016 

AHOJ  DĚTI! 
Končí měsíc říjen, který svým pojmenováním - stejně jako řada dalších měsíců - ukazuje na 

aktuální dění v přírodě. Nejinak je tomu i u nastupujícího listopadu. Ze stromů opadává listí. 
Svou práci na stromech již odvedlo a teď plní další úkol v koloběhu přírody. Občas si s ním 
dovede velmi pohrát vítr, zvláště pokud je suché. Třeba tak jako na našem obrázku. Větrný vír, 
který s sebou vzal i hromádku listí, pro vás schovává také dnešní úkol. Pozorně si prohlédněte, 

které listy se ve víru točí, a podle druhů si je barevně odlište. Pak uvidíte, že obrázek lze „přečíst“. Jednotlivé 
barvy vyznačují písmena. Pokud jich objevíte všech 7, nic vám nechybí ke složení tajenky. Je to slovo, které 
k listopadu neodmyslitelně patří, a určitě ho znáte. Souvisí se dnem po slavnosti Všech svatých, kdy si 
připomínáme Památku všech věrných zemřelých. Vzpomínáme na své blízké, kteří již opustili pozemský život 
a odešli na věčnost. Navštěvujeme hřbitovy, zdobíme hroby a rozsvěcujeme svíčky, ale hlavně se za zemřelé 
modlíme.  

(Otazníček) 
  



DĚTSKÝ KOUTEK LISTOPAD 2016 
Pro starší: 

První listopad – den, u jehož data stojí hned tři jedničky, jakoby tak nějak zářil. Důvodem je slavnost 
Všech svatých. Celý velký zástup světců a světic, kteří prožívají věčnou blaženost v nebi. Obracíme se k nim 
s prosbami v nejrůznějších problémech a oni za nás prosí. 

Při každé mši svaté, kdy vyznáváme svou hříšnost při úkonu kajícnosti, také prosíme. Stačí jen pozorně vnímat slova 
a TAJENKA. Osmisměrka ve tvaru listu je naplněna jmény světců a světic. Z každého měsíce roku je uvedeno několik 
zástupců. Pozor, jména se mohou překrývat, takže některá písmena „bydlí“ současně ve dvou jménech. Z osmisměrky by vám 
mělo zůstat 35 písmen, která doplní tajenku. 

Náplň osmisměrky: 
Antonín, František Saleský, Jan Bosco, Blažej, Valentýn, Juliána, Perpetua, Patrik, Josef, Kazimír, Kateřina 
Sienská, Marek, Jiří, Vojtěch, Florián, Matěj, Jan Nepomucký, Filip Neri, Zdislava, Petr, Pavel, Vít, Barnabáš, 
Bonifác, Tomáš, Prokop, Ignác z Loyoly, Jakub, Marta, Klára, Bartoloměj, Bernard, Ludmila, Matouš, Václav, 
Kosma, Damián, Simeon, Šimon, Juda, Terezie od Ježíše, Marie Faustýna Kovalská, Martin, Anežka Česká, 
Ondřej, Alžběta, Silvestr, Štěpán, František Xaverský, Barbora, Lazar. 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: 
V pěti větách se ukrývala slova: mlha, mráz, chlad, vítr, déšť. 


