Iva Fukalová
a Jiří Brtník

únor
Děti se velmi radovaly z množství sněhu,
které přes noc napadlo, a vyběhly ven. Nasypaly ptáčkům do krmítka zrní a potom se
pustily do stavění sněhuláků. Najdeš mezi
dvěma obrázky deset
rozdílů?

SLOUŽÍME
SPOLEČNĚ

ilý ministrante, dnes si zase můM
žeš trochu hrát. Chci ti říci jednu důležitou věc. Pro ministranty

je důležité, aby byli dobrou partou.
Abys měl mezi ministranty dobré
kamarády, kteří budou mít rádi tebe
a ty je. Pak budete mít radost, když
budete společně sloužit Pánu Bohu
u oltáře. Můžeš někdy kamarádům

přinést nějaké dobré bonbóny. Také
mám pro tebe jednu hru, kterou si
zahraj s některými kamarády ministranty. Je to hra ZÁVODNIČKY.
Doufám, že si u ní užijete hodně legrace. Potřebujete kostku a figurky.
Budete házet kostkou a plnit úkoly.
Kdo se dostane dříve do cíle?

Návod ke hře:

1. Měl jsi dobrý rozjezd.
Posuň se     o tři políčka dopředu.
2. Špatně jsi vybral zatáčku.
Vrať se o dvě políčka zpět.
3. Předjel jsi soupeře. Vyměň se
s figurkou, která je před tebou.
Pokud není, zůstaň na místě.
4. Dochází ti palivo. Musíš nabrat
v depu. Jedno kolo nehraješ.
5. Na tribuně tě povzbuzují rodiče. Házej ještě jednou.
6. Je mlha. Musíš zpomalit.
Proto hoď kostkou a posuň se
o hozená políčka zpět.
Cíl: Aby ses dostal do cíle, musíš hodit na kostce přesný počet políček.

Iva Fukalová
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NĚHOVÁ NADÍLKA 

Jen dvě dvojice sněhuláků
jsou stejné. Najdeš které?
vtipálek
Slovo mají děti

únor

Ten, kdo nás rozesměje, i v letošním roce
může vyhrát úsměvnou knížku „Slovo mají
děti“ z Karmelitánského nakladatelství.
Proto nám stále posílejte své vtipy na adresu: vtipalek@tarsicius.cz.
Další vtipálek, který nám ještě poslal zimní
vtip a vyhrává medvídka jako obal na mobil,
je Ludmila Přikrylová. Blahopřejeme!

5. 2. Báječný svět Origami
František Grebeníček se dlouhá léta věnuje skládání, ale i vytváření skládanek origami. V Barvínku
se budeme bavit o tom, jak se k této zálibě dostal
a co všechno se dá s kouskem papíru zažít a prožít.

„Tatí, bojíš se zajíců?“ ptá se zvědavý synek.
„Ne, proč?“
„A proč si s sebou na lov bereš pušku a psa?“
Vojtěch Wavreczka
Šestiletý Pepík si s babičkou prohlíží rodinné fotografie.
Je mezi nimi i snímek chlapcova o dva roky staršího bratrance, který je mu nápadně podobný.
„To jsem já, když jsem byl ještě větší!“ zvolá vzrušeně.
Vojtěch Wavreczka

12. 2. S Kašpárkem o Kašpárkovi
a o rohlíku
O hudebním projektu Kašpárek v rohlíku se budeme bavit s Davidem Dvořákem, hybatelem celého

8

9

projektu, a také přímo s Kašpárkem. A celým vysíláním vás budou provázet písničky ze
všech tří alb Kašpárka v rohlíku.
19. 2. Telefonické riskování
Nabízíme další Telefonické riskování. Na čísle
543 217 242 vám zadáme nejrůznější zapeklité otázky. Podaří se vám je vyluštit?
23. 2.  Japonské ozvěny (repríza)
V dnešním Barvínku navštívíme Japonsko. Co
je zajímavého v Zemi vycházejícího Slunce?

26. 2. Neuvěřitelné příhody Konstantina a Metoděje
(1. díl, Evropa v 9. století)
V cyrilometodějském roku se podrobně a zevrubně budeme věnovat svatým bratřím Konstantinovi
a Metodějovi. S profesorem P. Petrem Piťhou se
budeme bavit o jejich životě, vlastnostech, víře, poslání i povahách. A co se nedozvíme z historických
pramenů, to si domyslíme. V prvním dílu zjistíme,
jaká byla situace v Evropě v polovině 9. století.

Barvínek naladíte v úterý v 16 hodin a následující sobotu v 9.30. Při poslechu Proglasu se na vás těší Karolína a Luděk. Více
informací na www.barvinek.proglas.cz.

