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Kluci se vypravili na pouť. Pomůžeš jim najít správnou cestu?

Děti, přiřaďte správnou květinku k názvu v ta-
jence. Do žlutého pole doplň písmenko, které je 
u obrázku, a tím vyluštíš tajenku.

Ahoj kamarádi ministranti.
Zrovna nám začal měsíc květen. Víte, kdo má svátek v cír-
kevním kalendáři 1. května? Pokud jste to uhádli, super.

Pokud nevíte, řeknu vám to, je to sv. Josef a je uctíván 
jako patron pracujících. Kdybych se vás zeptal, jest-
li pracujete rádi, co byste mi odpověděli? Umím si to 
představit ty obličeje… jeden nadšený, druhý jakože asi 
jo, třetí, jako by ani nevěděl, co to je práce. Musím vám 
ale říct, že práce je dar. Možná si říkáte, proč a v čem? 
Práce totiž není jen dělání věcí proto, aby byly. Zkuste 

se zamyslet nad tím, jak pracujete doma, jaké práce po 
vás rodiče chtějí. A taky zkuste přemýšlet, proč to dělá-
te. Možná najednou zjistíte, že práce nemusí být až tak 
otravná, hlavně když víme, že tím můžeme pomáhat dru-
hým a prospívat svému okolí. Myslíte si, že Pán Ježíš 
pracoval? Pokud ano, jaké práci se věnoval? A dělal to 
rád? Kdo ví, má výhodu. Kdo neví, ten si to zkusí zjistit.

Správné odpovědi zapiš do roháčku a vyjde ti, čím Pán Ježíš 
byl, jakému řemeslu se vyučil.

Práce je dar

1. TAJENKA
2. HUDEBNÍ SKLADATEL, KTERÝ SLOŽIL NAPŘ. ORDINÁRIUM
3. CO SE NÁM V NOCI ZDÁ
4. ANGLICKÝ ČLEN PŘED SLOVEM APPLE
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Pohovor u Českých drah:
„Dobrý den, já se hrozně omlouvám za 

zpoždění…“
„Jste přijat!“

Jeden státní úředník si postěžuje druhému:
„Já nevím, co proti nám ti lidé pořád mají. 

Vždyť jsme nic neudělali!“
Vojta Malina

Panu učiteli uletěli papoušci k sousedovi na 
strom.

Pan učitel říká: „Dáš mi ty papoušky?“
Soused říká: „Dám ale jen toho červeného, 

protože ten zelený musí ještě dozrát.“

„Jiříčku, přiznej se, že jsi rozbil tu vázu! Kdo se 
totiž přizná, polovina se mu odpustí!“

„Mami, a můžu se přiznat dvakrát?“

„Když rohlík rozpůlíme, co budeme mít?“
„Dvě poloviny.“
„Když ty dvě poloviny rozpůlíme, co získáme?“
„Čtyři čtvrtiny.“
„Co získáme po rozpůlení všech čtvrtin?“
„Osm osmin.“
„A po rozpůlení všech osmin získáme… “
„Strouhanku.“

„Co bys dělal, kdy-
bys po dvou hodinách 
jízdy zjistil, že ti neje-
de motor?“

„Vystoupil bych z 
auta a šel se podívat, 
kdo mě ty dvě hodiny 
tlačil.“


