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Ahoj kamaráde,
máme červen a už se blíží prázdniny.
U nás v sakristii se bavili dva ministranti o tom, kdo kde byl na prázdninách.
Starší Sebastian se chlubil, že byl už
s rodiči v Egyptě, na Aljašce a v Argentině. Mladší Honzík hrdě prohlásil, že byl s rodiči v Olomouci, kde
je krásná gotická katedrála svatého
Václava z 13. století. Sebastian jen stál
a koukal, protože mu došlo, že on si
vlastně z toho všeho cestování nic nepamatuje. A tak ti přeju, aby sis pořádně užil prázdniny, ale abys nebral
cestování jen jako honbu za senzací,
ale snažil se využívat příležitosti, které zrovna máš.

Sluníčko nás láká ven, prázdniny klepou na dveře, komu by se chtělo učit!
Nesmíme ale zapomenout, že než si budeme moci užívat prázdnin, dostaneme vysvědčení! Byla by škoda si pokazit známky na konci školního roku.
Naopak! Teď ještě máme poslední šanci si zlepšit známky na vysvědčení!
Nevěříte? Mávnete jen rukou, že to není možné? Ale vždyť …
(dokončení v tajence písmenkového labyrintu).
Písmenka v políčkách seřaď za sebou podle písmen.

Syn večer opatrně informuje otce: „Tati, ve středu
je ve škole taková malá, velice malá schůzka rodičů, učitelů a žáků...“ „Jak to myslíš, malá?“ „No...
jenom náš třídní, ty a já!“
Tatínek na svého syna: „Že se nestydíš bít mladší
sestru! Pamatuj si, že když silnější bije slabšího, je
to zbabělost!“ „Tak si to pamatuj, tati.“
Na hodině dějepisu: „Co se stalo 7. dubna 1348?“
„Byla založena Univerzita Karlova.“ „A co se stalo
v roce 1357?“ „Slavili deváté výročí založení?“

Vtipálek
Na zahradě honí malý kluk celkem neúspěšně
o rok starší sestru, která se smíchem uniká a
směje se jeho povyku. Tatínek je zarazí a ptá se
synka: „Jiříčku, proč Aničku honíš?“ „Protože
mě štípla.“ „Aničko, proč si ho štípla?“ „Aby
mě honil.“
V kapse klokanice sedí malý tučňák a stěžuje si
na vedro. Tisíce kilometrů odtud klokánek sedí
na ledová kře mezi tučňáky, třese se zimou a
naříká: „Že já jsem na tu školní výměnu hlásil!“

Pozor! Varování všem, kdo rádi čtou vtipy. Tento měsíc nám do redakce nikdo neposlal žádný
vtip. Nejen, že jsme se ani nezasmáli, ale máme
velké obavy, abyste se v příštích číslech zasmáli
vy! Proto pošlete vtip a máte velkou šanci vyhrát nad vašimi lenošivými spoluministranty.
Pro vítěze máme připravené Dobrodružství
Matky Terezy, příběh, ve kterém zjistíte, že u
Boha je opravdu možné vše.

Slosování objednávek
Máš už objednaný Tarsicius? Jestli ho chceš každý měsíc najít ve schránce, není nic
jednoduššího, než si ho objednat na www.tarsicius.cz nebo redakce@tarsicius.cz.
Ten, koho v červnu vylosujeme, se může těšit na knížku Pavla Vojtěch Kohuta Čítanka vnitřní modlitby. Je to inspirativní kniha, která pomáhá chápat a meditovat Písmo
podle sv. Terezie z Ávily. V květnu byl vylosovaný David Šašek, kterému zasíláme
knížku Překlep a Škraloup, příjemnou zábavu.
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Přijde školák domů a říká tátovi:
„Paní učitelka nám říkala, že by si lidi měli
pomáhat.“
„Ovšem, to je správně,“ povídá táta. „Tak mi
uděláš ten úkol z matematiky, viď?“

