DĚTSKÝ KOUTEK

ZÁŘÍ 2015
AHOJ DĚTI!

Po prázdninovém odpočinku začne zase školní vyučování. Nezapomeňte poděkovat Pánu za dny volna
a vše, co jste prožily. A také za to, že jste se ve zdraví opět shledaly a s čerstvými silami se pouštíte do nového
učení. Přesto se ještě trochu poohlédněte za prázdninami a zkuste si vybavit nějakou určitou konkrétní situaci,
kdy se vám podařilo jakkoli pomoci někomu, kdo to v dané chvíli potřeboval. Prokazovaly jste v tom okamžiku
milosrdenství samotnému Pánu Ježíši, protože slova z Písma svatého jasně říkají, že cokoli učiníme jednomu
z jeho nejmenších, Jemu činíme.
Do připraveného obrázku – knihy si to můžete jednoduše namalovat nebo třeba i napsat.
(Otazníček)
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Pro starší:
Prázdniny jsou u konce. Začíná další školní rok. Přinese jistě spoustu nového. Blíží se nám také tradiční pouť na
Mariánské Hoře. Až přijdeme slavit narozeniny naší Matky, poděkujme jí za (tajenka). Tajenku vyluštíte následujícím
způsobem. Krátký příběh ukrývá v 10 souvětích nebo větách 10 slov, o kterých se dá říci, že všechna patří k pojmu škola.
Nalezená slova doplňte do připravených políček. Písmena, která odpovídají číslům, vytvoří tajenku.
Stařec Elkyd žil na samotě už mnoho let. Přesto rád vítal každého hosta a měl pro něho vždy dost času a otevřené srdce.
Jednoho dne k němu zavítali dva chlapci. Nechal je u sebe přespat a ráno je pozval na lov.
1. Při odchodu z chaloupky Elkyd povídá jednomu z chlapců: „Zamkni, hanba to
nebude. Ne každý člověk, který sem přijde, je dobrý.“
2. Cesta k vodě byla poměrně dlouhá, ale dala se zkrátit. S pomocí provazu přes
nevelkou propast Elkyd zvládl vzdálenost nesrovnatelně rychleji. Chlapci žasli.
3. Kolem vody se táhla mokřina a muselo se jít velmi opatrně. Elkyd vysvětloval
chlapcům, že mohou v „mokru“ žít kolonie nejrůznějších živočichů, aby se pozorně
dívali.
4. Hned nato Jáchym zahlédl, jak to v kaluži vedle nich „zabublalo“.
5. Při chůzi za Elkydem si chlapci všimli jedné zajímavosti na jeho opasku – byl to
krásný nůž, kymácel se v rytmu starcových kroků a byl jemně vyřezáván.
6. Dalším velkým překvapením byla rybářská síť sešitá z kousků provázků.
7. Chlapci zcela zaujatí sledováním všeho kolem sebe ani nezpozorovali, že se začíná
mračit, už kapka za kapkou pomalu dopadá na vodní hladinu…
8. Elkyd se podíval do dáli a pak klidně řekl: „Tak ať kape, náladu nám to přece nepokazí."
9. A než se chlapci nadáli, Elkyd provedl jeden ze svých rybářských mistrovských kousků a už podával kapra Vítkovi.
10. Na zpáteční cestě prozradil Elkyd chlapcům, že je čeká speciální recept – barevný kapr, opis kanadského prastarého
receptu.
(EJ)

