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U hodn e š ,
co
je
to?

Jistě jsi poznal, že na obrázcích
je Ježíš, který se postí na poušti.
Najdeš 7 rozdílů mezi oběma obrázky?

Ahoj kamaráde, jak se máš?
Minule jsme se učili, kdo všechno
může být na mši svaté. Dnes ti
chci ukázat nový předmět, který
se při mši svaté používá. Dává se
do něj chléb, hostie, které se pak
stávají tělem Pána Ježíše. Jako
ministrant budeš tento předmět

Sedm rozdílů
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Letuška se za letu
zeptá:
„Není mezi cestujícími lékař?“
Jeden pasažér se
zvedne a odebere se
do pilotní kabiny.
Za chvíli se letuška
opět vrátí a ptá se:
„Není mezi cestujícími pilot?“

určitě často držet v ruce. Neprozradím ti ale, jak se jmenuje, na
to musíš přijít sám! Napiš do křížovky, jak se jmenují namalované
symboly. V tajence ti pak vyjde
slovo, které hledáš. Rodiče nebo
starší ministrant ti rádi pomůžou.

Jiří Brtník
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Paní Nováková si kupuje nové
auto a ptá se prodavače: „Prosím
vás, je to rychlý vůz?“ „Samozřejmě, 240 km za hodinu.“
„Neříkejte,“ zlobí se zájemkyně.
„Hodina tolik kilometrů nemá!“
Ptá se učitel kolegy:
„Hele, kolikátého dneska je?“
„Nevím, podívej se do učitelských novin!“
„To je na nic, jsou včerejší.“

Ptá se babička vnoučete:
„Tak co Fanoušku,
chodíš rád do školy?“
„Chodím, babičko.
A ze školy taky.
Akorát to mezi tím
mě nebaví.“

?

Stojí policista na
ulici a volá:
„Pojď sem, pojď
sem!“
Po chvilce přijde
další policista a ptá
se ho:
„Co tady tak hulákáš?“
„Přivolávám výtah.“

Barvínek březen
1. 3. Dobrodružství princezny Anežky
Svatá Anežka byla pravá a nefalšovaná princezna. Jaké to v té době bylo být princeznou? A jaký
byl její život po vstupu do kláštera?

Co to znamená,
když čtyři nesou rakev?
Bylo nás pět.
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8. 3. Jak se zpívá Zpěváčkovi
Kamila Šošovičková z Lužice u Hodonína zvítězila v soutěži dětských zpěváků lidových písní.
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Budeme si s ní povídat nejen o písničkách, ale 26. 3. Muzika bez hranic
S brněnskou hudební skupinou
i o škole, spolužácích, cestování a životě vůbec.
Kacu! Pátrání po hudbě a hudebních ná15. 3. Novozákonní povolání
strojích asijských národů, repríza.
tehdy a nyní / rybář
Profese, o kterých čteme v Bibli, porovná- 29. 3. Novozákonní povolání
tehdy a nyní / tesař
me, jak se po dvou tisíciletích změnila.
Dnes se budeme bavit o svatém Jo22. 3. Telefonické Riskování
sefovi a o tesařích v současnosti.
Napínavá soutěž pro rychlé telefonisty
a chytré hlavičky.
Naladíte nás na Proglasu v úterý
v 16 hodinou a v sobotu v 9.30.
Těší se na Vás Karolina a Luděk

