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Nesmíme ale zapomenout, že než si bu-
deme moci užívat prázdnin, dostane-
me vysvědčení! Byla by škoda pokazit 
si známky na konci školního roku. Na-

Slyšíme o  tom ve škole a  i  každý rok v  kostele. Blíží se svátek 
svatých Cyrila a Metoděje. I naše slosování bude tentokrát celé cy-
rilometodějské. Kdo si objedná časopis Tarsicius nebo jej doporučí 
svému kamarádovi a bude vylosován, přiletí mu do schránky krásná 
výpravná knížka Jak slovo na Velkou Moravu přišlo. Pokud už časo-
pis odebíráš, pošli nám vtip a můžeš vyhrát i ty knížečku s příběhem 
a omalovánkami o svatém Cyrilu a Metodějovi. K volným dnům je 
nejlepší mít i zajímavé čtení. Posílej a vyhraj. 

V  květnovém kole vyhrál Martin Soukup, posíláme mu knížku 
Otče náš, vtipálek Štěpán Vincenc se může těšit na knížku o sva-
tém Prokopovi. 

Ahoj kamaráde! Máme červen 
a tímto měsícem nám začíná léto, 
které je často plné výletů.

Máš rád výlety? Já mám výlety moc rád, pro-
tože se vždycky dozvím spoustu nových infor-
mací a navíc je to pěkný čas strávený společně 
s  rodinou. Existuje spousta krásných míst, na 
která by ses určitě i ty chtěl podívat. Celý svět 
je jeden velký důkaz toho, jak nás Pán Bůh má 
rád, když pro nás stvořil všechny ty hory, moře, 
louky i údolí.

Prázdniny

Písmenka v políčkách seřaď za sebou podle písmen.

CyRIlOMEtOdějSKé lOSOváNí

KDE DOMOV MůJ?
Ale čím víc výletů jsem podnikl a míst navštívil, 
tím víc chápu známé přísloví: „Všude dobře, 
doma nejlíp.“ Můžeš třeba procestovat celý 
svět, ale stejně ti to nenahradí tvůj domov. 
Domov je místo, kde na nás někdo čeká, má 
nás rád a  kam se můžeme kdykoliv vrátit. 
A pro nás ministranty je takovým domovem 
i kostel. V kostele na nás Ježíš pořád čeká a má 
nás rád. A my si můžeme být jistí, že v našem 
životě, i přes všechny výlety a cesty, na kterých 
se třeba i ztratíme, na nás stále čeká Pán Bůh.

Stojí dva kluci na tramvajové zastávce. Jeden čeká na 
tramvaj číslo 1, druhý na tramvaj číslo 2. Přijíždí tramvaj 
číslo 12 a jeden volá na druhého: Hele, pojedem spolu!

Štěpán Vincenc

Může slon chodit na základku? Neprojde dveřmi. A může 
slon chodit na gymnázium? Nemůže, protože nevychodil 
základku!

Štěpán Vincenc

„Můj bratr zaběhl na škol-
ních závodech kilometr za 
minutu a půl!“

„Nepovídej, vždyť je to 
lepší čas než světový re-
kord.“

„To je, ale můj brácha zná 
zkratku.“

Nezbedův humor 5

za 
dveřmi

opak! Teď ještě máme poslední šanci si zlep-
šit známky na vysvědčení! Nevěříte? Mávnete 
jen rukou, že to není možné? Ale vždyť... (do-
končení v  tajence písmenkového labyrintu).

Sluníčko nás láká ven, prázdniny klepou na dveře, 
komu by se chtělo učit!

Napsala a nakreslila: Iva Fukalová

„Zase jsi dostal špatnou 
známku? Jak to, nerozuměl 
jsi otázce, kterou ti učitel 
dal?“ „Otázce jsem rozu-
měl, ale učitel nerozuměl 
odpovědi.“

„Jean, pamatujete, jak 
jsme byli před třiceti lety v 
Africe?“ „Lituji, Sire, ale to 
byl můj předchůdce.“

„Ale ne, Jean, byl jste to 
určitě vy. Vzpomeňte si 
přece, jak vás tam pak se-
žral ten lev.“

„Jak to, že má váš syn tak 
rovná záda?“ „To je jedno-
duché. Každý měsíc mu na 
stole zvedneme monitor o 
pět centimetrů výše.“
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