Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – zbor Michalovce

K A L V ÍN Č E K
Príloha časopisu Kalvín
Milé deti.

Ročník II.

Číslo 5.

Október 2011

Nepredajné

Doplňovačka
Dušan Kudroč

A sme tu opäť. Po krásnom
lete plnom hier a šantenia ste sa
opäť stretli v škole. Niektorí ste už
na jej lavice aj netrpezlivo čakali,
no niektorí možno si aj
zanadávajú, že musia skoro
vstávať, že prosto niečo musia. No
ale taký je už život človeka. A je
jedno, či malého alebo veľkého dospelého. Urobte si jednoducho aj
z povinností radosť a určite bude
ľahšie aj to ranné vstávanie.
Ďakujeme vám za vaše
odpovede z júnového čísla nášho
časopisu. Bolo ich celkom 47
a skoro všetky boli správne. No
a z nich sme vyžrebovali troch
šťastlivcov. Dostanú od nás pekné
darčeky.
Sú to :
1. Miloš Knežo 2. ročník
2. Nikola Kročková 7.B
3. Simona Dzijaková 5.B
Gratulujeme.
Aj v tomto čísle máme pre
vás pripravené súťažné otázky
a dokonca
i Veľkú
súťažnú
omaľovávačku
a už
tradičnú
doplňovačku. Už teraz sa tešíme na
vaše
správne
odpovede
aj
umelecké
spracovanie
omaľovánok.
Samozrejme
aj
tentoraz šťastných vyžrebovaných
výhercov odmeníme. Možno, že to
budeš práve ty.
Redakcia.
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Pieseň č. 347:
Najvzácnejší dar
Zo všetkých, čo mám,
Ty si Ježišu môj,
(... Dokončenie v spodnom riadku doplňovačky)
1. Požni
2. Zbytok po horení
3. Opak ľavej
4. Obec v okr. Košice- vidiek
5. Neznaboh
6. Južné stromy
7. Český granát

8. Metropola Čiech
9. Nástupište
10. Turecká pamiatková lokalita
11. Vášeň, citovosť, citová prchkosť
12. Vie, má vedomosť
13. Polámaný les

Viete...
1. Ako sa volal Mojžíšov starší brat?
2. Komu Boh povedal, aby postavil veľkú loď – archu?
3. Ktorý zo štyroch evanjelistov bol povolaním lekár?
4. Kto sa obrátil na ceste do Damašku, kde sa mu zjavil Ježiš?
5. Koho bratia predali do otroctva a neskôr sa stal dôležitým v Egypte?
6. Ktorá žena milovala svoju svokru tak veľmi, že kvôli nej opustila svoju
rodnú zem a išla s ňou do inej krajiny?
7. Ako sa volal maličký muž, ktorý chcel vidieť Ježiša a preto sa vyšplhal na
strom?
8. Kto sa snažil utiecť od Boha na lodi a potom ho zhltla veľryba?
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3.

Veľká súťažná omaľovávačka
Vašou úlohou je nielen obrázky vymaľovať, ale tiež aj
uhádnuť a napísať nám, ktoré biblické postavy sa na
obrázkoch nachádzajú a kde v Biblii sa zobrazený príbeh
spomína.
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