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Ahoj děti!
Tak, jako má všechno svůj začátek a konec, mají ho i prázdniny. Dnešní neděle je právě tou poslední
prázdninovou. Neměl by to ale být nějaký důvod ke smutku. Vždyť po chvílích volna a odpočinku se
s načerpanou silou pustíte do učení, čekají na vás nové zážitky, na někoho nové prostředí i noví kamarádi. Ale
hlavně spousta možností se mnohému naučit. Určitě by bylo pěkné v modlitbě za prázdniny poděkovat a poprosit
také o ochranu v novém školním roce.
Věřím, že jste si o prázdninách letní Otazníčkův obrázek
vybarvily a našly v něm všechny klíče a lodičky. Dnes už
budete hledat písmenka, aby se vaše oči připravovaly na čtení
ve škole. A protože se nám blíží také pouť na Mariánské Hoře, několika
myšlenkami si jí povšimneme. Pro někoho pouť představuje především
cestu, putování na poutní místo. Pro jiného zase více kolotoče
a houpačky a další atrakce, ale také sladkosti a perníková srdce.
Určitě záleží na věku. Je jasné, že jiné představy mají děti a jiné
dospělí. My si z té pouti vypůjčíme právě ten voňavý perník,
který dovede přilákat všechny, a postavíme z něj
chaloupku. Mezi perníky budete hledat deset písmen,
složíte z nich jedno slovo a to vám prozradí, co si
připomínáme spolu s Pannou Marií při poutní slavnosti na
Mariánské Hoře.
A při hledání písmen neloupejte moc perníčků, ať vás
nezaslechne zlá ježibaba.
(Otazníček)
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Pro starší:
I pro vás starší tady bude malá rozcvička pro mozkové závity. Podíváme se trochu na postavu
svatého Václava, jehož svátek slavíme na konci měsíce září, přesně 28. 9. V textu se pokuste doplnit
chybějící slova. Pokud budete váhat, použijte nápovědu, kde jsou všechna slova abecedně seřazena.
Václav pocházel z rodu -----. Byl synem knížete ----- a kněžny -----. Jeho život spadá do první
třetiny ----- století. Víme, že obrovský vliv na jeho výchovu měla jeho babička – svatá -----. Měla na
Václava čas, věnovala mu pozornost, lásku a péči. Vyprávěla mu o Pánu Bohu, o tajemství
proměňování při mši svaté a o mnoha dalších důležitých věcech, takže ve Václavovi zasadila semínko,
které vyklíčilo v mohutný strom křesťanské víry. Od babičky se Václav naučil také poznání, že práce
na vinici i na poli, když se sklízí víno a obilí, je nejen důležitá, ale vlastně posvátná.
Václav byl panovník pevný, rozhodný a vždy se opíral o hlubokou -----.
Žil opravdově svou víru, takže se snažil v každém člověku vidět obraz
samotného -----. Snažil se ----- skutkem pomáhat i chudákům, o čemž se
dovídáme z legendy o ----- ve sněhu, které Václav za sebou zanechával,
když nesl chudákovi v lese na zádech -----.
Václav vládl vlídně, moudře a spravedlivě, nechtěl svůj lid vést do válek.
Když už se musel postavit proti nepříteli -----, nechtěl, aby zbytečně umírali
mladí muži a nabídl souboj jen mezi oběma panovníky. Nepřítel přijal, ale
odzbrojila ho přítomnost ----- po Václavově boku.
Mladší Václavův bratr ----- nemohl snést toto vlídné panování svého bratra
a chtěl vládnout sám pevnou rukou, tvrdě, nemilosrdně a z pozice
vyvolávající strach.
Nakonec ukončil Václavovo panování ----- u ----- kostela ve -----.
Svatý Václav – kníže a ----- české země je pochován ve ----- kapli chrámu
svátého Víta v -----.
(podle Kytice z královské zahrady I. Renče)
Obrázky a text z knížečky Svatý kníže Václav P. Piťhy:
Svatý Václav peče hostie
Svatý Václav váží vodu ze studny
Svatý Václav prosívá mouku
(kresby z Velislavovy bible)
(EJ)
Nápověda:
ANDĚLÉ, BOLESLAV, BŮH, DESÁTÉ, DĚDIC, DOBRÝ, DRAHOMÍRA, DŘÍVÍ, DVEŘE, LUDMILA, MODLITBU,
PRAHA, PŘEMYSLOVCI, RADSLAV, STARÁ BOLESLAV, STOPY, SVATOVÁCLAVSKÁ, VRATISLAV I., VRAŽDA.
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