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Opálený dohněda
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Tabulková luštěnka
Podle označených políček v první tabulce vyber písmena ve druhé tabulce a přečti je po řádcích.

a bez nejmenších
známek opále ní. „Tys byla celé
prázdniny někde
v jeskyni?“ posmívá se její bílé kůži.
„Byla,“ odpovídá děvče nečekaně.
Petr cítí, že děvčata si svým posměškem nezískal. Přesto pokračuje:
„V zimě bych to pochopil – v podzemí
je teplo. Ale proč tam lezeš v létě?“

Zdeňka se na něho osopí: „Vysmívat se nemocnému člověku je hnusné
a zbabělé.“
„Copak je tu někdo nemocný?“ hájí
se Petr.
„Radka,“ pokračuje Zdeňka, „má
astma a pobyt v jeskyni jí moc pomáhá.“
Ale to už se od něho holky odvracejí a ptají se Radky, jací tam s ní byli
kluci a holky?
„Fajn!“ odpovídá, „rozhodně nebyli
tak namyšlení jako Petr.“
Na druhý den se ochladilo a Petr
je rád, že má na sobě dlouhou mikinu.
Běží po schodech do třídy. U zábradlí
stojí a těžce dýchá Radka. Zastavuje
se a přebírá od ní batoh.
„Děkuji,“ šeptá děvče a jejím unaveným obličejem přitom probleskne
úsměv.
Petr jí úsměv vrací a je šťastný, že
není sám jako včera. A přitom stačilo
tak málo…

Svatováclavská
skládanka
Prázdniny jsou již v nenávratnu a opět začala škola. Na spolužáky jsme se už těšili, ale na
učení už tak moc ne. Máme spoustu moderních
učebních pomůcek, ale málo platné – jak se dají
informace dostat do hlavy bez učení – to ještě nikdo nevymyslel. Vzdělání ale potřebujeme.
Příkladem nám může být český kníže svatý Václav, jehož svátek v září slavíme. Víme o něm, že
byl nejen velmi zbožný, ale ... .. ........ .... ..... ........
(tajenka tabulkové luštěnky). Nemalou zásluhu
na tom jistě měla (tajenka skládanky).

Píše jáhen Josef Janšta, ilustrace Iva Fukalová

Sotva se po dlouhé noční jízdě vyspal a vypotácel se na zahradu, už ho
sousedka přivítala: „Ty jsi nádherně
opálený.“
Podíval se na sebe, dosud si něčeho takového nevšiml. Ale to už ho
obdivovala kamarádka jeho nejstarší
sestry Lucky: „Ty jsi jako z čokolády!“
A když se ke chvále přidal i pan
farář, kterému se líbilo, jak nádherně
vykukují z rochety tmavé ruce a obličej, začal si Petr o sobě „myslet“.
Za pár dnů kráčí jako novopečený páťák po dvou měsících poprvé do
školy. Těší se – zvykl si na obdiv lidí
a opáleným hrdinou chce být i mezi
spolužáky. Ale kluci mají jiné zájmy:
Vojta jim předvádí hlavolam. A pro
toho, kdo správně uspořádá kostky,
slibuje i cenu: prozradí mu klíč k dalšímu řešení záhadné sestavy.
Petr nastavuje svou opálenou ruku.
Zastiňuje tím Vojtovy bílé paže. Ale
kluci ho odstrkují a nadávají mu: „Co
nám sem lezeš! Byli jsme tady dřív!“
Klidí se k holkám. Ty budou mít pro
jeho kůži pochopení. Schválně si sedá
vedle Radky, která je pihovatá, rezavá

Skládanka
Pravidelně chci dostávat ...... kusů Tarsicia.
Adresa: ...............................................................................
Obec: ..................................................................................
PSČ a diecéze: ..................................................................
Telefon, e-mail: ................................................................

Magazín pro zvídavé děti, Barvínek, vysílá Radio
Proglas každé úterý ve čtyři odpoledne a opakuje v sobotu v 9.30. Na kluky a holky se pravidelně
těší Lucie.
5. září
12. září
19. září
23. září (sobota)

Rok narození: ...................................................................
Tarsicia mi doporučil:

27. září

Jak se žilo za starých časů
Jak funguje spalovna
Telefonické riskování
Apoštol Petr (repríza prvního
pořadu z postního cyklu 2006
O postavách Nového zákona)
Rozhovor s varhaníkem

Stránku připravila Iva Fukalová

Příjmení a jméno: ............................................................

Skládanka má 22 dílků složených do dvou řádků. Když je správně složíš, vyjde ti tajenka.

BARVÍNEK

Objednávka Tarsicia

A LIMDUL ÁTAVS A KČIBAB OHEJ :y knadálks ínešeŘ .ÝNA LĚDZ V IMLEV UBOD ÍŠ JEDHET AN LYB :y knětšul évoklubat ínešeŘ

Petr prožil nádherné prázdniny. Má nejenom na
co vzpomínat, ale také čím se chlubit před kamarády – proto se těší do školy. V červenci byl na
skautském táboře. Jen pár dnů pobyl doma, a už
jel se strýcovou rodinou na chatu v podhůří Orlických hor. Pak následovala dvoutýdenní dovolená v Chorvatsku na plážích Jaderského moře.
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