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Luštění
Děti se vypravily
na tříkrálovou sbírku.

KOSTEL - DŮM BOŽÍ

Leden
1. 1. Co se dělo v Barvíncích 2012

Ahoj kamaráde, náš
Pán Ježíš je stále s tebou,
kamkoliv jdeš. Ale zvláště je
přítomný v kostele. Proto mu
říkáme „dům Boží“. Pamatuješ na to? Když třeba jen procházíš kolem kostela, vzpomeň si na Pána Ježíše a udělej
kříž. Když vcházíš do kostela,

Na Nový rok se ve střihovém pořadu
ohlédneme za Barvínky, které jste mohli
slyšet v právě skončeném roce.

8. 1. Od ucha k uchu

Poznáš, která
silueta
patří
k barevnému
obrázku?

Hudební skupina Kacu! hraje písničky
určené pro děti a při hraní používá nejrůznější známé i neznámé hudební nástroje. V Barvínku nám živě zahrají písničky ze
svých dětských pořadů.

jako první pozdrav Ježíše pokleknutím. A vždy si běž kleknout před svatostánek a tam
si s Pánem Ježíšem chvíli popovídej. Připravil jsem pro
tebe bludiště. Najdeš cestu
podle čísel až ke svatostánku?
Jiří Brtník

15. 1. Telefonické riskování

První telefonické Riskování v novém
roce. Zapojte se i vy do naší soutěže.

22. 1. V zemi půlměsíce

O svém cestování po Turecku bude
hovořit Janet Prokešová. Jaké jsou dojmy
turistů, kteří procházeli turecké vesnice
a hory?
V Barvínku budeme tentokrát na stopě
vraždy. Projdeme si výstavu Stopa, která
byla v roce 2011 otevřena v brněnském
Mendelově muzeu. Budeme se bavit se
spoluautorkou výstavy Michaelou Jarkovskou a policistou nadpraporčíkem Milanem Gruškou.

29. 1. Lednový magazín

Především dětské muzice z roku 2012
a dětským filmům ze stejného období
bude věnován poslední lednový Barvínek.
Barvínek naladíte v úterý v 16 hodin
a následující sobotu v 9.30 na Proglasu.
Více informací hledejte na stránkách barvinek.proglas.cz. Těší se na vás průvodci
pořadem Karolína a Luděk

Správná odpověď je E.

Slosování objednávek
Můj bratr papež

Milí nový předplatitelé nebo doporučitelé Tarsicia, kdo
by nechtěl jednou říct, že můj brácha je papež? Ale to se jen
tak někomu nepoštěstí! Jaké to je mít bratra papeže, si můžete přečíst v knížce z nakladatelství Portál, kterou můžete
získat, pokud si časopis objednáte a vyhrajete.
Životopis blahoslaveného Dona Ruy „Don Bosco mi ukazoval cestu“ vyhrává Vítek Ondrůšek. Blahopřejeme!

„Víš, co jsem ti říkala, ty sáňky budeš
půjčovat i bratrovi!“
„Vždyť mu je půjčuji. Já je mám z kopce, on do kopce.“
Vojtěch Wawreczka
Ptá se začátečník instruktora: „Je pravda, že sjezd z toho kopce je hrozně nebezpečný?”
Instruktor mu odpoví: „Ale není,
všichni padají až dole!”
Jindra Bystrý
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19. 1. Na stopě vraždy (repríza)

„Synku pochlub se, a ukaž
jaké máš vysvědčení!“
„Až později, tati, já jsem ho
půjčil Mirkovi, on
chtěl postrašit své rodiče.“
Hedvika Mičaníková

Autobus se srazil s autem.
Policisté se ptají řidiče auta,
jak se to stalo, ale ten netuší.
Tak se zeptají cestujících z autobusu, kteří také vůbec neví,
jak se to mohlo stát. A tak se
nakonec zeptají řidiče autobusu a ten jim odpoví: „No já nevím, když se to stalo, tak jsem
byl zrovna vzadu kontrolovat
lístky!“
Vojtěch Prokeš

Co je na obrázku?
Spoj pečlivě všechny tečky podle čísel a určitě poznáš, co je na obrázku. Pastelkami domaluj, co chybí.

Pepíček vypráví rodičům: „Mami a tati,
dnes jsem se jako jediný ze třídy přihlásil!”
Maminka: „A na co se vás učitelka ptala?” „Kdo rozbil okno na chodbě.”
Vojtěch Wawreczka

vtipálek
Medvídkovští vtipálci

„Arnošte, nechoď na tu sjezdovku“,
domlouvá lyžaři před hotelem manželka. „Vždyť už skoro všechen sníh roztál
- někde se zabiješ!“
„Neboj“, uklidňuje ji Arnošt. „Beru si
vodní lyže.“
Karel Provazník

8

Vyhlášení vítězů Vtipálka! Všichni, kdo jste nás rozesmáli
alespoň jedním vtipem se zimní tematikou, vyhráváte medvídka, který je současně obalem na mobil.
Jsou to: Karel Provazník, Monika Pilařová, Vojtěch Prokeš,
Lukáš Tuma, Vojtěch Wawreczka, Jiří Tůma. Blahopřejeme!
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