DĚTSKÝ KOUTEK

ČERVENEC - SRPEN 2006

AHOJ DĚTI!

Dnes otvíráte prázdninové číslo Poutníka, a tak by to na něm mělo být znát. Tedy po školním roce
přichází zasloužený odpočinek a určitě vámi všemi toužebně očekávaný čas prázdnin. Dny prohřáté
letním sluncem, pobyt v přírodě, v tichu lesa, koupání a dovádění ve vodě, projížďky na kole, hry
a výlety, tábory a vše, co k prázdninám a létu neodmyslitelně patří.
A Otazníček vám k tomu přináší velké prázdninové luštění. Křížovka bude tak trochu netradiční.
Proplétá se totiž mezi vlnkami vody a je dlouhá tak, jako celé prázdniny, tedy 62 dnů - 62 políček na
písmena. Hned si řekneme, jak ji budete vyplňovat. Je to vlastně taková „překrývačka“, protože jednotlivá slova se
navzájem překrývají a to tak, že vždy poslední dvě písmena jednoho slova jsou zároveň prvními dvěma písmeny slova
následujícího (př. taš-ka-rta vznikne překryvem slov taška a karta) a tato dvě písmena mají místo v tučném rámečku.
Obrázek si můžete vybarvit.
Tajenku složíte z písmen, která odpovídají těmto číslům v překrývačce: 7 32 2 19 22 21 12 13 1 27 25 24 43 62. U čísla
22 doplňte čárku.
Do křížovky vpisujte slova podle následující nápovědy jedno za druhým:
A - Pokus se o to
B - Štíhlý strom
C - Spisovně Olinka
D - Místnost pro auto
E - Domácky Anežka
F - Malá žába
G - Stará pohovka
H - Přikrývka
CH - Opak podchodu
I - Nádoba k odměřování
J - Eso je vysoká...
K - Školní deska na psaní
L - Líný člověk
M - Okusit jídlo
N - Druh sportovce
O - Určitá část celé trasy
P - Barevné tužky
Až to vyluštíte,
nezapomeňte, že Pán Bůh
a Boží láska prázdniny nemá a má nás rád stále. Proto ani my nezapomínejme ve volných dnech na modlitbu, návštěvu
kostela a na mši svatou.
(Otazníček)
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Pro starší:
I pro vás je tu velká prázdninová křížovka. Doufám, že v ní použijete některé získané znalosti a nebude pro vás příliš
obtížné ji vyluštit a dovědět se tajenku, která vám prozradí přání dobře využít...(tajenka).
Legenda:
1 - Rychlost; chem. značka
uhlíku, hliníku, draslíku
a fosforu; kosmický
dopravní prostředek
2 - Značka
elektrospotřebičů;
předložka; zbarvena fialově;
značka automobilů
3 - Označení tuny; 1. č.
tajenky; dlouze spojka
4 - Divočák; značka
čokolád; předpona
vyjadřující spoluúčast;
černobílí velcí ptáci
5 - Klekání; jméno známé
lvice; anglicky oko; zvratné
zájmeno; snížený tón
6 - Seno; psí pochoutka;
jedna ze souhlásek
7 - Hovorově muž;
zasažena
8 - Chem. značky kyslíku
a fosforu a síry; zkr. okr.
podniku elektroslužeb
9 - Znamení vítězství;
výslovnost jména E. T.;
římsky 1000; otázka čtenáři
10 - Spojka; trknutí; kolem
11 - Ukazovací zájmeno;
hovorové přitakání; pár;
chem. značka osmia
12 - Chybný zápis
anglického slova chyba;
označení WC; název
písmene
13 - Zkr. Tukové závody;
zkr. pro sportovní klub; označení našich letadel; chem zn. draslíku
14 - Tvrdá souhláska; značka starších vysavačů; stavební sloh
15 - Plošná míra; člověk používající taktiku; přehřátí ze slunce; souhlásky ze slova rum
16 - Pokrývka hlavy; chem. zn. kyslíku; 2. pád mn. čísla slova řasy; básnicky pohyb
17 - Dvojnásob; nosič hudby; chem. zn. vodíku a dusíku; malá flétna
18 - 2. č. tajenky; chem. zn. jódu
19 - Patřící Beátě; opakovaně vložen; kupón
20 - Chem. zn. manganu; římsky 205; předložka; patřící Čapkovi; ypsilon
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A - Hanlivě teta; ukrýt; soustava (zažívací); druhé písmeno abecedy
B - Latinsky „a“; pěna do koupele; letohradský podnik; hovorově dobíhat
C - První dětská slabika; opak ke slovesu napít; abecední soused písmene „q“; staré letadlo
D - Počáteční písmeno SPZ Plzně; předložka; zvýšená opatrnost; německy krev
E - Šťavnaté plody; malý ptáček; značka nuly; opak ke slovu něco
F - Název písmene; označení velikosti oblečení; tady; speciální obráběcí stroj
G - Označení vitamínu; část obličeje; přechodná sleva cen; chem. zn. vanadu
H - Skandál; předložka; množství lidí
CH - Hovorově lidé; ukazovací zájmeno; čidlo zraku
I - Malá loďka; spojka; zkr. Hamzova dětská léčebna
J - Látky v plynném skupenství; bramborák
K - SPZ Opavy; označení ekonomické spotřeby; záporná elektroda
L - Nepřítel Karkulky; zkr. Ústav stomatologie; lovec žab
M - Část dne; mimo; předložka; zkr. Bytový podnik; anglicky růžový
N - Spojka; dlouhá samohláska; anglicky mýdlo; značka barev na vejce; zdvojená samohláska; anglicky v; předložka
O - Označení kusu; česneková polévka; oddělení nemocnice; iniciály Karla Kachyni; předložka
P - Zdvojené EÁ; smíchané suroviny na buchtu; označení ekologického výrobku; plod lesa
R - Latinsky krtek; chem. zn. dusíku; domácky Eleonora; příjmení zpěváka; předložka
S - Nevěřící člověk; cíp fraku; stroje na sklizeň obilí

Pomůcky: Blut, CNC, OAPAS, pink, soap, HAN, CALKP, et, Talpa, eror
(EJ)
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