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Milé deti
Ďakujeme vám aj za ostatné vaše odpovede , ktoré sme
dostali.
Tentoraz ich bolo síce menej, celkom ich došlo len 31,
ale aj týmto sme sa veľmi potešili.
Sme radi, že pri vyplňovaní tajničiek, ale aj pri
omaľovánkach máte aj prísediacich, tak ako Jakub Knežo z 9.C
s Matúšom Tkáčom alebo aj Vika Virágová zo 4.A spolu
s Beátkou Kasincovou a Kristína Coričová z 5.A s Ľubomírou
Coričovou z 3.D.
No a ďakujeme aj Nike Andrašovej zo 6. C za jej
vyznanie, že má rada Kalvínčeka, „nábožko“ a že je aj dobrou
žiačkou. No a keďže nemá farbičky, aby mohla vyfarbiť naše
omaľovánky, tak jej jedny posielame. Veď je to len malý darček
od nás. Ten najväčší dar je od nášho Nebeského Otca, ktorý
nám daroval svojho Syna, narodenie ktorého si v tomto čase
pripomíname.
Nezabudli ste na to? Alebo len netrpezlivo čakáte na
darčeky pod stromčekom? Mimochodom, obdarovali ste
niekedy niekoho už aj vy?
Ak by ste tak urobili, pochopili by ste, čo to znamená
niekoho obdarovať. Každý dar totiž je zázračný. Ak ho
niekomu dávate z úprimného srdca, tešíte sa, že mu urobíte
radosť – máte radosť vy, že obdarúvate, ale aj očakávate, že
najmenej takú radosť ako vy, bude mať aj obdarovaný. Takto
máte vlastne dvojnásobnú radosť. Čo sa stane ale vtedy, keď vy
dávate s radosťou a očakávaním, ale obdarovanému sa dar
nepáči, nechce ho, odmieta ho. Nezarmúti vás to?
Pán Boh nám z radosti daroval svojho Syna, malého
Ježiška, aby nám tak skrze neho daroval odpustenie našich
hriechov, ospravedlnenie a záchranu a aj On očakáva že sa
z toho budeme tešiť, že jeho dar prijmeme a že Mu budeme za
neho vďační. Robíme tak? Nespôsobujeme svojim odmietaním
prijať Ježiša za svojho priateľa, pomocníka a pána Bohu
sklamanie, bolesť a zármutok?
Tieto dni sú na to, aby sme nad tým rozmýšľali
a upriamili svoje oči na Ježiša. Veď určite nechceme, aby bol
pre nás zarmútený.
No ale teraz vám dlhujeme ešte odmeny za vaše
odpovede. Aj tentoraz sme vylosovali troch výhercov z tých,
ktorí nám napísali a správne odpovedali. Sú to: Dominika
Fonosová, Miška Juhásová z 2.C a tiež Jakub Hreňo z 2.B.
Dúfam, že sa potešíte zo zvýrazňovacích fixiek.
Ďakujeme vám ešte raz za správne odpovede a zároveň sa
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Nepredajné

tešíme na nové. Tentoraz sa šťastie usmeje možno aj
na vás, ktorí ste doteraz nič nevyhrali.
Píšte, vyplňujte, omaľovávajte - čakáme na
vaše odpovede.
Redakcia

Vianočná
Lea Hovanová 4. roč.
Bože, znovu sviatok Tvoj oslavujeme.
Vianoce v pokoji prežiť chceme.
Opäť pri jednom stole jeme.
V novom roku nech lásku, zdravie máme.
Amen
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Vianoce
Tomaš Olexa

Viete...
4. roč.

Dušan Kudroč
1. Ktoré biblické novozákonné knihy opisujú
narodenie Ježiša Krista?
2. Ako sa volal kráľ, ktorý vládol v Judsku
v čase narodenia Ježiša Krista?
3. Aké poklady obetovali mudrci od východu
slnka narodenému Ježišovi?
4. Ako sa volal jedenásty z dvanástich synov
Jákobových?
5. V našom spevníku – „Príchod a narodenie
Krista“ – je v pobožných piesňach od čísla
367 po ktoré číslo piesní?
6. Najznámejšia vianočná kresťanská pieseň
„Tichá noc“ má v našom spevníku ktoré
číslo?

Na nebi hviezdička svieti,
radujú sa všetky deti,
vonku nás za líce štípe mráz.
Vianoce prišli! Ako každý rok sú tu zas.
Anjeli nám správu z neba dali,
aby sme sa všetci radovali,
že sa v meste Betleme,
narodil Ježiško na slame.
Všetci sa mu tešme spolu,
keď večer zasadneme k štedrovečernému stolu.
A že tieto sviatky slávime
za to Ti srdečne ďakujeme.

G. Obor, velikán – Odroda
H. Zvršok – Cukrárenský výrobok
I. Kostolné prednesy – Smrteľne
epidemická choroba
J. České mesto pri Prahe – Meno Nory
K. Nehovorí pravdu – Patriaca Eve

Reťazová doplňovačka
(posledné písmeno prvého výrazu je zároveň prvým
písmenom druhého výrazu)
Dušan Kudroč
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K

Pomôcky: A. NYMFA, E. KALID

Pieseň č. 369:
V deň narodenia nášho Krista Pána
Spievajme spolu: Hosana, hosana
Ako anjeli vtedy v Betleheme
(... dokončenie v tajničke reťazovej doplňovačky)
VODOROVNE
A. Delo – Mytologická víla
B. Krajinná oblasť pri Úbreži – Meno Banášovej
C. Druh kyslého mlieka – Stroj, používaný na zimných
štadiónoch pri úprave ľadu
D. Domáce zviera – Bratislavský asanačný podnik
E. Mikronézsky osobný totem – Bývalá britská princezná
F. Africký štát – Americký prezident
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