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Cyklus básní s hádankou o jednotli-
v˘ch mesiacoch v  školskom roku

pripravila Janka Nagajová. V básniãke
je skryté slovné spojenie príznaãné pre
tento mesiac. Pozorne preãítaj zaãia-
toãné písmenko v každom riadku a od-
poveì nám pošli na adresu redakcie
uvedenú na konci ãasopisu v tiráži.

Milí naši ãitatelia, Dúha vám v tomto školskom roku opäÈ ponúka pestrú škálu nápadov. 

âítajte a súÈažte o pekné ceny! 

Zaželáme lastoviãkám šÈastnú cestu cez more.
Aj nám žiakom veºa sily zvládnuÈ more uãenia.
âaká na nás dlhá cesta: objavovaÈ tajomstvá.
Íha, veì to nebude len veºké more trápenia!

Námahy sa neºakajme. Pán Boh nám chce pomáhaÈ.
Aj my pamätajme na to, že má poklad múdrosti.

Skúsme ako lastoviãky spoliehaÈ sa na Neho.
Ak˘m sú nám dobr˘m vzorom odvahy a vernosti!

Nie sme sami, v triede máme spolužiakov, priateºov.
Áno, chceme jedni druh˘ch povzbudzovaÈ k dobrému.

Mladších, slabších zastávaÈ sa, uãiteºov poslúchaÈ.
ŠíriÈ všade dobrú vôºu, nepridaÈ sa ku zlému.

Koºko dobr˘ch predsavzatí! Len ich treba vyplniÈ...
Odpovedzme na otázku, ãi nám na tom záleží.
Lastoviãky majú krídla a my máme modlitbu.
Aké úžasné je vedieÈ, že je s nami Pán Ježiš!

Úspešn˘ štart, mnoho síl a Božieho požehnania 
v novom školskom roku vám praje redakcia Dúhy.

S E P T E M B E R

Koľko lastovičiek 
napočítaš na obrázku?

Pracovné listy
V Dúhe sú každ˘ mesiac vložené

pracovné listy pre potreby detsk˘ch
služieb Božích. V tomto roãníku

pokraãujeme vo vybran˘ch témach
z Augsburského vyznania, ktoré sa
dot˘kajú už nielen vierouky ale aj

praktického života.

Vkladaãka
Vystrihnite a poskladajte si s nami

ŠKOLSKÝ ROZVRH 
S KRÚŽKAMI 

A TERMÍNMI PRÁZDNIN.

Dávame 

DO POZORNOSTI

a
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Milí naši ãitatelia, Dúha vám v tomto školskom roku opäÈ ponúka pestrú škálu nápadov. 

âítajte a súÈažte o pekné ceny!
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stávaj, Margarét-
ka! Už je ráno,
škôlka na teba

ãaká! – budí mamka Margarétku.
– Ja nechcem ísÈ do škôlky! Ja sa

nechcem obliekaÈ! - fÀuká.
– O rok budeš prváãka, treba si pri-

vykaÈ. A v škôlke sa nauãíš nové pes-
niãky a básniãky. Máš tam veºa dob-
r˘ch kamarátov. Už sa na teba tešia.

– Dobre, tak už idem!
A  rozospaté dievãatko sa razom

mení na veselú škôlkarku, ktorá sa vie
už sama pekne poobliekaÈ, aj nara-
ÀajkovaÈ.

– Na nieão si zabudla, – upozor-
Àuje mamiãka.

– Už viem, umyÈ si zúbky! 
Margarétka si um˘va zúbky a po-

pritom si vyspevuje:

âistím zúbky ako dúbky, 
plné ústoãká,
kefku na ne kúpila 
mi moja mamiãka.
Šiky-miky, sem i tam, 
tak si zúbky um˘vam,
preto zúbky ako dúbky
stále zdravé mám.

– Dobre, už som hotová, mamu-
lienka! Môžeme ísÈ. Škôlka ãaká, ale

autobus nepoãká. Utekajme! Už ho
vidím ako sa blíži k zastávke.

– To nie je ten náš. Máme ãas
ešte desaÈ minút, – cupitajú spo-

lu po chodníãku, keì tu zrazu...

– Miau, miau, miau, miau!
A  tak Margarétka vzala dve ma-

ãiatka a  mamka tiež dve.  Blížia sa
k domãeku, kde ich už ãaká ocko aj
babka. 

– âo to máte? Opustené maãiatka?
No nemôžeme si ich nechaÈ! – la-
mentuje babka. – Veì máme dvoch
psov, papagája, korytnaãky, aj malé
andulky!

– Ocko, odnes maãiatka do útulku
a jedno mi nechaj! – prosila Marga-
rétka.

– Dobre, keì podrastie, bude chy-
taÈ na dvore myšky, – privolil ocko.

A tak sa stalo. Ocko odniesol ostat-
né maãiãky do útulku. Jedno ãierno-
biele maãiatko dal vyšetriÈ u zvero-
lekára a potom ho priniesol domov
Margarétke, ktorá mu dala nevšedné
meno Pipa. Maãiãka Pipa je posluš-
ná a rastie do krásy. Je šÈastná, že na-
šla dobr˘ch ºudí, ktorí sa o Àu a o jej

maãaciu rodinku
postarali. 

– Miau, miau, miau, miau, – oz˘-
va sa žalostne spod kríkov.

– Aha, veºká ãierna maãka! Ale to
nenarieka ona. Má pri sebe štyri
malé ãiernobiele maãiatka, to tie
mravãia. Zoberme si ich!

– Teraz nemôžeme! Ale keì pô-
jdeme domov zo škôlky a budú ešte
tu, tak ich zoberieme, dobre Marga-
rétka? – sºubuje mamiãka.

Dopoludnie v škôlke r˘chlo ubeh-
lo. Deti si opakovali poãí-
tanie do 5. Presne toºko,
koºko maãiãiek ráno vide-
la Margarétka – 1 veºkú
maãiãku mamiãku a 4 malé
maãiatka. 

Margarétka sa po obede
dobre vyspala. Na olovrant
poslušne zjedla chlebík
s maslom a vypila kakavko.
No a  potom sa nemohla
zbaviÈ myšlienok na ma-
ãiãky, nuž si ich pekne na-

kreslila. A tu už prichádza mamiãka:
– Margarétka, r˘chlo sa obliekaj,

aby sme nezmeškali auto-
bus!

Autobusovú za-
stávku majú blízko
domu. Staãí ešte kú-
sok prejsÈ po chod-
níku a sú doma. 

– Mami, a  kde
je ten krík, pod kto-
r˘m boli ráno ma-
ãiatka?

Margarétka to
ani nedopovedala
a už zaãuli známe: 

Rodiãia nám preãítajú a porozprávajú sa s nami o tom, ãi sme nieão podobné prežili aj my.

Opakovanie si precviãuje pamäÈ a pozornosÈ. Dôležité je ãítaÈ s porozumením.

Pipa

–V

Erika Matonoková

l l l
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Adam znamená ãlovek. Ako jedi-
n˘ na zemi spolu s Evou sa

nenarodil. Boli to prví ºudia,
ktor˘ch stvoril Boh z  prachu

zeme a vd˘chol im dych života. Boh stvoril ºudí
na svoj obraz. Postavil ich do rajskej záhrady,
aby ju strážili, obrábali a radovali sa. Porušili
však Boží príkaz, jedli z ovocia zakázaného stro-
mu, zhrešili a tak prišli o možnosÈ žiÈ v raji. Mu-
seli z neho odísÈ a zaãali sa o seba staraÈ sami. V Bo-

žom slove, v Biblii (R 5,14-15), je napísané:
Adam je však obrazom Toho, ktor˘ mal prísÈ. Lebo ak pádom jedné-

ho mnohí umreli, milosÈou toho jedného ãloveka, Ježiša Krista, sa mi-
losÈ Božia a dar t˘m väãšmi rozhojnili pri mnoh˘ch. 

Deti, aj vy sa rady hráte hru Meno, mesto, zviera, vec? Urãite ste veºmi šikovné,

tak váš rozhºad ešte rozšírime biblick˘mi vedomosÈami, ktoré môžete kedykoºvek využiÈ.

Adam 
Biblické

meno, mesto,
zviera, vec

V dnešnom ãísle
zaãneme 

písmenkom 

„A“.

Anatót bolo starozmluvné mesto na území Benjamíncov pripísané Lé-
vijcom, ktor˘ch úlohou bolo pomáhaÈ kÀazom. KmeÀ Benjamín-

cov, po najmladšom Jákobovom synovi Benjamínovi, obsadil pás
zeme v priesmykoch medzi horou Efrajim a judskou pahorkatinou. Lé-
vijcom bolo mesto pridelené ako miesto azylu, inak naz˘vané útoãištné

mesto. Chránilo previnilcov napríklad pred krvnou pomstou. Dobyl ho as˘rsky kráº
Sancheríb a znovu bolo osídlené až po návrate Izraelitov zo zajatia. V Anatóte
sa narodil aj známy prorok Jeremiáš, tiež pochádzajúci z kÀazskej rodiny.

Anatót

Antilopa a gazela (ãasto spomínaná v Biblii) sú veºmi podobné ži-
voãíšne druhy, ktoré žijú v ãriedach. Sú dôležitou súãasÈou

stepného ekosystému. Pri pasení totiž zatláãajú kopytami do pôdy
semená, trusom pôdu hnoja a pritom všetkom uvoºÀujú priestor pre
mladé v˘honky. Najmenšia na svete je antilopka trpasliãia. Veºká je len

ako králik a nohy má tenuãké ako ceruzky. Pri úteku však dokáže urobiÈ skoky
dlhé až 2,7 m. Je veºmi plachá a cez deÀ sa skr˘va. Živí sa lístkami. Niektoré druhy

majú krásnu zamatovú srsÈ, kvôli ktorej boli takmer vyhubené. Izraeliti dostali od Hos-
podina príkaz o ãist˘ch a neãist˘ch zvieratách. Neãisté nesmeli jesÈ. Antilopy a gazely pa-
trili medzi ãisté zvieratá, lebo majú rozdelené kopytá a sú prežúvavce.

Antilopa

Na mnoh˘ch miestach v Palestíne boli objavené toa-
letné skrinky, ku ktor˘m patrili predovšetk˘m ala-

bastrové nádoby (alabaster je biely alebo pastelovosfarben˘
sádrovec, kameÀ) na parfum, olej a rôzne masti. Takto uskladnené

postupom ãasu zvyšovali svoju kvalitu a stávali sa tak nesmierne cenn˘m obchod-
n˘m artiklom. Alabastrová nádoba, o ktorej sa hovorí v evanjeliách, bola teda veºmi
drahá a obsahovala nard. Táto rastlinka sa dovážala z Indie a Židia i Rimania jej v˘-
Èažky používali na pomazávanie m⁄tvych. Keì bol Ježiš v dome istého farizeja Šimona,
prišla k Nemu žena hriešnica s alabastrovou nádobou drahocennej nardovej masti. Rozbila
nádobu, masÈou Mu pomazala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala.                                  Iveta Topolãanyová

Alabaster 
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prv˘ ãlovek na zemi, a jeho žena Eva preb˘vali v rajskej záhrade. Bola iste
plná nádhern˘ch stromov, kvetov a bolo v nej možné stretnúÈ všetky zvie-
ratá. Na obrázku sú len niektoré z nich a tvojou úlohou je nájsÈ ku každému

zvieratku, ktoré ti padne do oka, druhé také isté. Dohromady obrázok obsahuje sedem tak˘-
chto dvojíc. 

Sme presvedãení, že všetci ºudia – vzhºadom k charakteru 

nášho ãasopisu, najmä deti, potrebujú nájsÈ v živote pevn˘ bod. 

Úloha 1

Vyber správnu odpoveì:

n a) daÈ prvému dieÈaÈu – chlapcovi v rodine meno
Adam

n b) od zaãiatku

n c) ãítaÈ Bibliu od prvej kapitoly 

O správnej odpovedi sa môžeš uistiÈ takto: 

Spoãítaj všetky písmenká A, všetky písmenká B
a  všetky písmenká C na tomto obrázku. Najväãší
poãet znamená, že správna odpoveì je ukrytá pod
t˘mto písmenkom.

Adam,

Úloha 2

Vieš, ão znamená „zaãaÈ od Adama“?
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Otvorme Bibliu na Knihe Žalmov... 

a preãítajme si tento verš:

ŽALMY 1,6

PRVÉ SLOVO doplÀ podºa t˘chto obrázkov –

použi prvé písmeno slova, ktor˘m obrázok po-

menuješ:

DRUHÉ SLOVO doplÀ

podºa t˘chto obrázkov –

použi prvé písmeno slova,

ktor˘m obrázok pomenu-

ješ:

Otvorme Bibliu na Knihe Prísloví...

a preãítajme si tento verš:

Príslovia 21,4

Pov˘šeneck˘ pohºad, naduté _  _  _  _  _
– svetlo bezbožn˘ch – je hriechom.

Zo skupiny slov vyber to jedno, o ktorom si myslíš, 
že do verša patrí: 

OâI – LÍCA – TVÁRE – SRDCE

Úloha 3

Úloha 4

rdce. Je to sval v našom tele, ktor˘ poháÀa náš krvn˘ obeh. Ak˘si
hnací motor. Bez jeho práce naše telo nemôže fungovaÈ, nemôže

žiÈ. V˘raz srdce je však aj biblické oznaãenie pre naše vnútro: pre naše
emócie, pre naše pohnútky vedúce k našim rozhodnutiam a konaniu.
Pána Boha najviac zaujíma to, ão máme v srdci! V Biblii je napísané,
že Boh povedal Samuelovi, aby sa nedíval na v˘zor ãloveka(1S 16,7): „âlovek totiž hºadí na to, ão je pred oãami,
Hospodin však hºadí na srdce.“ A keì už vieme, že Pán Boh pozerá na naše srdce, ão v Àom máme? Za svoje

srdce je zodpovedn˘ každ˘ sám! âo si do neho vpustím a aké city a postoje si v Àom pestujem, je len na mne.
Hneì v tom najzákladnejšom prikázaní, ktoré nám Pán Boh dal, je slovo srdce (Mt 22,37): „MilovaÈ budeš
Pána, svojho Boha, cel˘m srdcom, celou dušou a celou mysºou.“ Je to prikázanie zo Starej zmluvy, ktoré
Pán Ježiš veºmi dôrazne pripomenul. Je to láska, ktorú musí náš život obsahovaÈ na prvom mieste. A Pán Ježiš
pokraãoval (Mt 22,39): „A druhé je mu podobné: MilovaÈ budeš blížneho ako seba samého.“ Tak sa usiluj
žiÈ každ˘ deÀ!                                                                                                  Pripravila: Miriam M. Kubíãková

To isté slovo sa hodí aj do t˘-

chto ìalších dvoch veršov

z Knihy Prísloví:

Dúfaj v Hospodina cel˘m
svojím _  _  _  _  om, 

a nespoliehaj sa na svoju
rozumnosÈ. (Príslovia 3,5)

So všemožnou bdelosÈou
chráÀ si _  _  _  _  _  , 

lebo z neho pramení život.
(Príslovia 4,23

Preto sa podieºame i my na šírení dobrej správy o Pánovi Ježišovi Kristovi 

ako našom Spasiteºovi a Sprievodcovi na ceste životom.

S
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eì ja tak strašne nemám rád domáce úlohy
z  matematiky, – lamentuje spolužiak pred

Adamom.
Ten však iba pokrãí plecami. Nechápe, preão

sa všetci jeho kamaráti stále sÈažujú. 
Jemu matematika vždy išla. Príklady mal na

jednotky. Nevynikal však v in˘ch predmetoch.
Starká vravievala, že každ˘ má talent na nieão iné.

Niekto r˘chlo poãíta, ìalší vie vymenovaÈ hlavné
mesta všetk˘ch štátov, alebo má v malíãku fyziku.

Adam sa rozhodol, že kamarátovi pomôže. Aj dnes
zostali v škole dlhšie a on mu pomáha s úlohami. Spo-
lužiak bol veºmi prekvapen˘, keì sa Adam zaãal
modliÈ. Vysvetlil to jednoducho tak, že Boh mu vždy
pomôže, keì sa pred úlohami pomodlí. Musí sa však
aj sám priãiniÈ, aby bola jeho práca požehnaná.

– K

Modlitba za spolužiaka

SâÍTACIE SKUPINKY
Vypoãítaj a zapíš príklady na sãítanie vo farebne
vyznaãen˘ch skupinách.

ÚlohA 1

ŠTVORCE
Každ˘ štvorec vyfarbi inou farbou

a zisti, koºko štvorcov sa na obrázku nachá-
dza. Pozor, štvorce sa môžu aj prekr˘vaÈ.

rce

yfarbi
sti, koºko štvorcov sa na obrázku nachádza.

Matematické 
obrázky
Prideº správne ãísla
k  obrázkom tak, že rovnakou
farbiãkou zakrúžkuješ ãíslo aj
príslušn˘ obrázok.

ÚlohA 2

ÚlohA 3

Každého v živote obãas postretne nejaká Èažká skúška. 

Vtedy je dôležité maÈ pri sebe niekoho, s k˘m sa môžeme poradiÈ a porozprávaÈ.
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Evka Kubišová

ZRKADLOVÝ OBRAZ
Úloh nebolo málo. Pani uãiteºka im po prázdninách naložila
na zopakovanie trochu viac. Chlapci sa tak náhlili, že papiere s úlo-
hami sa im rozleteli na všetky strany. Nakresli do druhej polovice listov
– na pravej strane – rovnak˘ vzor zo štvorãekov zrkadlovo. 

PRÍKLADY
Vypoãítaj príklady a  v˘sledky,
ktoré sa rovnajú alebo sú menšie
ako 50, vyfarbi na žlto.

âÍSELNÝ RAD
ByÈ usilovn˘ ako vãeliãka,

je túžbou každého žiaãika. V  ta-
buºke z  medového plástu správne
doplÀ ãíselné rady a na priamke vy-
znaã ãísla: 5, 7, 14, 3, 13 a 18.

eì chlapci úlohy spo-
loãn˘mi silami zvládli,

rozišli sa domov. Adam mal
dobr˘ pocit, že pomohol svoj-
mu spolužiakovi. Miesto uãe-
nia mohol hraÈ s  kamarátmi
futbal, ale on sa rozhodol po-
môcÈ a nehanbil sa ani ukázaÈ
svoju vieru. Kamarátstvo me-
dzi t˘mito chlapcami sa upev-
nilo. Tomu nás uãí aj Pán
Ježiš. PomáhaÈ si a maÈ sa
radi.

Ak by sa aj stalo, že nebude nablízku nikto, kto by nám rozumel, zaruãene nám porozumie Boh. 

On najlepšie pozná situáciu, v ktorej sa práve nachádzame.

K

ÚlohA 4

ÚlohA 5

ÚlohA 6
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Radko má päÈ rokov a uãí sa uviazaÈ si šnúrky na
topánkach. Je smutn˘, lebo sa mu nedarí. 

– Netráp sa! Ani mne sa to nepodarilo hneì. UviazaÈ
uzlík už vieš. Ten si nacviãuj, k˘m bude pevn˘, – po-

vzbudzuje ho staršia sestra Marta. 
Radko trpezlivo skúša aj naìalej spraviÈ z jedného i z druhého konca

šnúrky mašliãky a uviazaÈ ich spolu. Vzdychne, lebo sa mu to nepodarí ani
na desiaty raz. Položí topánku na zem, rozplaãe sa a ide von na hojdaãku.
Marta príde za ním a utišuje ho: 

– Neboj sa, nauãíš sa to. Musíš byÈ len trpezliv˘.
– Marta, a môžem poprosiÈ Pána Boha, aby ma to nauãil? A aby som to

vedel hneì?
– Radko, Radko, poprosiÈ Ho môžeš. Ale nie, aby Èa to nauãil hneì. To

musíš zvládnuÈ ty sám a postupne. Všetko má svoj ãas. 
Radko si povzdychne a opäÈ zoberie do rúk topánku, ktorú mu Marta pri-

niesla. V tichosti poprosí Pána Boha o pomoc a skúša to ìalej. Akú má ra-
dosÈ, keì sa mu po chvíºke podarí správne prevliecÈ sluãky! Marta ho chváli
a to dodáva Radkovi pocit, že s Pánom Bohom zvládne naozaj všetko. 

...
Na druh˘ deÀ skoro ráno zaãuje Marta z Radkovej izby nejak˘ šuchot.

Potichu otvorí dvere a vidí, ako si jej
mal˘ brat trpezlivo precviãuje viaza-
nie mašliãiek.

K  raÀajkám prichá-

dza Radko usmiaty a obut˘ v no-
v˘ch teniskách. Radostne

všetk˘m v dome oznamuje,
že si už vie uviazaÈ šnúrky

sám. Rodiãia ho pochvá-
lia a sestra dodá: 

– Povedala som ti, že
keì budeš trpezliv˘,
nauãíš sa to.

TrpezlivosÈ je
veºmi vzácna. S Àou

ãlovek mnohé po-
chopí i sa nieão nové

nauãí. Ak si myslíš, že nie
si trpezliv˘, popros Pána Boha

nech Ti dá trpezlivosÈ aj múdrosÈ.
Karin Trhlíková

Biblii, v  Prvom liste
Korintsk˘m, v 13. kapi-

tole je zaznamenaná Hymna
lásky. Každ˘ mesiac si priblí-
žime, aká láska je: „Láska je
trpezlivá, láska je dobrotivá,
nezávidí, láska sa nevystatuje a
nenadúva; nie je neslušná, 
nie je sebecká, nerozãuºuje sa,

nezm˘šºa zle, neraduje
sa z neprávosti, ale teší sa
s pravdou; všetko znáša,

všetkému verí, všetkého sa
nádejá, všetko pretrpí. Láska

nikdy neprestane.“

V
je trpezlivá

LÁSKA

Nájdi 

dvojice Úloha 

Milé deti, na tejto strane si preãítate skutoãné príbehy o Božej pomoci, 

o priateºstve medzi ºuìmi, a hlavne o tom, akú lásku k nám má Boh.
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nešné rozprávanie je o trpezlivosti. Vzorom tejto životnej
hodnoty nám môže byÈ postava ãestného a zbožného Jóba

zo Starej zmluvy: „Aj vy buìte trpezliví, vzmužte si srdcia, lebo
priblížil sa príchod Pánov! Za vzor, ako znášaÈ súženie a byÈ trpe-
zliv˘m, berte si, bratia, prorokov, ktorí hovorievali v mene Páno-
vom. Ajhºa, blahoslavíme ... (prvá tajniãka). O Jóbovej vytrvalosti
ste poãuli a videli ste aj to, ak˘ koniec pripravil mu Pán, lebo ºú-
tostiv˘ je Pán a ... (druhá tajniãka).“ Jk 5, 8.10-11

D

n 1. Ak˘ bol Jób ãlovek?

M/ úprimn˘ a bohabojn˘
N/ namyslen˘ a nemilosrdn˘

n 2. Mal Jób deti?

J/ nie, nemal žiadne 
I/ áno, mal 7 synov a 3 dcéry

n 3. Mal Jób nejak˘ majetok?

L/ áno, mal množstvo oviec, tiav,
oslíc a mnoho služobníctva, ktoré sa
mu o majetok staralo
M/ áno, mal pár oveãiek a nejaké
kozliatka, o ktoré sa staral sám so
ženou. 

n 4. âo hovoril Satan o Jóbovi 

pred Bohom? 

O/ ohováral Jóba, vraj by Jób nedo-
kázal byÈ tak˘ úprimne veriaci, ak
by všetko stratil 
P/ chválil Jóba a  hovoril, že už
dávno na zemi nestretol takého bo-
habojného ãloveka

n 5. Aká bola prvá skúška pre Jóba?

R/ mal
obetovaÈ
oveãku
a postiÈ sa
niekoºko dní 
S/ Jób stratil všetok svoj majetok aj
služobníctvo a nakoniec prišiel
i o všetky svoje deti

n 6. Aká bola ìalšia skúška 

pre Jóba?

Q/ mal odísÈ na ist˘ ãas od svojej
rodiny a šíriÈ vieru 
R/ veºmi ochorel a na celom tele sa
mu vyhodili bolestivé vredy 

n 7. Jób mal troch blízkych 

priateºov. Ako sa k nemu správali,

keì prišiel o všetko a aj o zdravie?

C/ utešovali ho a povzbudzovali vo
viere k Bohu 
D/ snažili sa prísÈ na to, preão ho
Boh potrestal; chceli nájsÈ nejak˘
Jóbov hriech, ktor˘ spôsobil celú

túto Èažkú situáciu 
n 8. âo radila Jóbovi jeho 

manželka?

N/ chcela, aby sa rúhal Bohu a aby
radšej zomrel 
O/ pomáhala mu zostaÈ sil-
n˘m vo viere 

n 9. Obstál Jób vo všetk˘ch 

skúškach?

Ý/ Jób bol trpezliv˘ a  aj naìalej
veril Bohu. Nerúhal sa, aj keì  bol
nešÈastn˘. Boh mu preto všetko vrá-
til – majetok i deti a Jób potom pre-
žil dlh˘ šÈastn˘ život. 
É/ Jób to vzdal a odvrátil sa od
Boha. Zaãal sa rúhaÈ a stratil
svoju vieru. Zomrel sám a ne-
šÈastn˘.       Marianna Pivcová

Usporiadaj topánky od najmenej zašnurova-

nej po najviac zašnurovanú a tak postupne

poskladaj hºadané slovo.

PRVÁ TAJNICKA
V

DRUHÁ TAJNICKA
V

V otázkach zakrúžkuj správnu odpoveì,

písmenká tvoria druhé ch˘bajúce slovo.

Trpezliv˘ Jób

Vyrieš tajniãky, doplÀ ch˘bajúce slová a pomocou

kvízu sa bližšie oboznám s Jóbov˘m životom. 

Priateºstvo Boha s ãlovekom je najcennejší dar. Kedysi dávno položil Boh na oblaky dúhu, 

aby bola symbolom tohto priateºstva. A o to sa úprimne usilujeme aj na stránkach nášho ãasopisu.
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Božom slove ãítame slová
Pána Ježiša, aby sme sa stá-
vali dobr˘m svetlom sveta
a chutnou soºou zeme. Je to

zvláštna úloha, ktorá nám je daná a na-
plniÈ ju môžeme rôznymi spôsobmi.
Veºmi dobr˘m príkladom nám pritom
môže byÈ hlboko veriaci evanjelik Ma-
tej Bel, ktor˘ vôkol seba šíril žiarivé
svetlo viery a poznania. 
n Matej Bel sa narodil na strednom

Slovensku. Už názov obce (tajniãka),
z ktorej pochádza, ho akoby predur-
ãil k jeho poslaniu šíriÈ svetlo pre oãi
celého Uhorska. Školy navštevoval
v  novohradsk˘ch obciach Luãenec,
Kalinovo a Dolná Strehová. Násled-
ne bol študentom Evanjelického l˘cea
v Banskej Bystrici a Bratislave, škôl
vo Vespréme a Pápe a nemeckej uni-
verzity v Halle, kde študovalo viace-
ro v˘znamn˘ch Slovákov. Po roãnom

pôsobení v  Nemecku sa vrátil do
Banskej Bystrice, kde pôsobil na l˘-
ceu a  stal sa kazateºom pre sloven-
sk˘ch i nemeck˘ch evanjelikov. Tu ho
zastihli aj napäté udalostí konfliktu
medzi protestantmi a katolíkmi. Do-
konca mu hrozil trest smrti, keìže od-
prevádzal evanjelick˘ch odsúden-
cov, kriticky sa vyjadroval voãi mo-
cipánom a bol podozrievan˘ z podpory
povstania proti panovníkovi.

V

Vo všeobecnosti sú vedomosti o osobnostiach a dejinách medzi deÈmi a mládežou vnímané ako nieão,

ão im veºa zábavy neprinesie. Preto je pre nás dôležité zburcovaÈ ich fantáziu, aby to tak nebolo.

Veľká ozdoba

ÚlohA 1 Tajnička – Rodné mesto Mateja Bela

ÚlohA 2

n 1. Matej Bel vôkol seba šíril ...
viery a poznania. 
n 2. – 3. Navštevoval školy v no-
vohradsk˘ch obciach L... a K... 
n 4. – 5. Študoval aj na maìar-
sk˘ch školách v mestách V... a P...

TAJNIâKA

s kreslenou 

nápovedou

Názov hlavného
mesta Uhorska

(dnes Bratislava) 
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pripisoval veºkú úlohu vzdelanosti a  presadzoval
zmeny, ktoré mali žiakov lepšie pripraviÈ na život
a vychovaÈ z nich ºudí, ão svoju múdrosÈ využijú pre
dobro všetk˘ch. Zasadzoval sa, aby sa najmenšie deti
mohli uãiÈ vo svojej materinskej reãi, pre staršie
roãníky presadzoval jazyk vzdelancov – latinãinu
a viac zemepisu ãi histórie. Po príchode na brati-
slavské evanjelické l˘ceum sa jeho študenti stali aj
jeho vedeck˘mi spolupracovníkmi, s ktor˘mi písal
najv˘znamnejšie diela svojej doby. Tu treba spome-
núÈ predovšetk˘m monumentálne dielo Historicko-
zemepisné vedomosti o súvekom Uhorsku. Bel ho

osobne daroval kráºovi Karlovi VI. a ten ho uvie-
dol do šºachtického stavu. 
Matej Bel vìaka svojej múdrosti získal pre-

z˘vku veºká ozdoba Uhorska. Z Evanjelického l˘cea

v  Bratislave spravil najlepšiu školu
v Uhorsku, ktorá vychovala množstvo ìalších
osobností ako Štúr, Hurban, Štefánik... 

Keìže Matej Bel bol nesmierne múdry
a  hlboko veriaci, jeho dobrou vlastnosÈou
bolo, že sa snažil vychádzaÈ aj s ºuìmi, s ktor˘mi
nesúhlasil a viedol s nimi spor. Tak˘m bol aj jeho naj-
väãší kritik Daniel Krman. Bel s ním spolupracoval

na vydaní Biblie a keì Krmana uväznili, chodieval
za ním poskytnúÈ mu bratskú duchovnú útechu. Be-

lova obetavosÈ si však neraz vyslúžila zhoršenie jeho
zdravia. V roku 1742 ãiastoãne ochrnul. V roku 1749,
keì Bratislavãania oãakávali jeho návrat z kúpeºov,
prišiel už len koã s jeho m⁄tvym telom. Pochovan˘ je
v Bratislave, no presne sto rokov po Belovom naro-
dení (1784) tento cintorín zrušili. Meno Mateja Bela
však zostáva hlboko vryté v našich dejinách a veríme,
že aj v knihe veãného života. 

Pavol Trúsik
(Múzeum sestier Royov˘ch, Stará Turá)

Matej Bel

Ponúkame vám niekoºko pútavo podan˘ch informácií a súÈažn˘ch úloh,

ktoré vás presvedãia, že aj história môže byÈ zaujímavá. 

Miesto obrázkov doplň písmená 
a dozvieš sa znenie biblického citátu z 2K 2,5.

ÚlohA 3

zlom september domma.e$S_Sestava 1  21.8.2018  16:58  Stránka 13



MODLITBičky

Každé ráno, každ˘ deÀ
I dnes znova zaránky  
posielam Ti, Pane Bože, 
modlitbiãky do schránky.
Viem, že dúfaÈ, veriÈ môžem, 
viem, že si ich vyzdvihneš.
Posielam Ti ich tam mnoho. 
Ale ãakám trpezlivo. 
Ty na všetky odpovieš!
Amen.

Ráno 
Keì svetlo hviezdy pozhasína,
keì ma slnka lúã zobudí,
ìakujem, že stvoril si ma,
že si stvoril všetk˘ch ºudí,
kopce, stromy, skaly, kvety,
cel˘ krásny šíry svet...
Za to všetko ìakujem Ti,
len ão ráno vstanem hneì!
Amen.

Veãer
Už sen mi sadá na oãká 
a ja sÈa Tvoja oveãka 
viem, že ani v tmavej noci  
nenecháš ma bez pomoci, 
niã zlé sa mi nestane. 
Som vzácnym Božím dieÈaÈom 
a Ty ma chrániš – viem o tom.  
Amen.

Za školu a vzdelanie
VedieÈ ãítaÈ, písaÈ, poãítaÈ
je veºk˘ vklad do života!
Bez písmeniek, bez slov, bez viet
nedá sa poznávaÈ, vedieÈ,
a ja toºko toho poznaÈ chcem,
preto v knihách listujem,
myseº, oãi otvorené,
múdrosÈ vedie k veºkej zmene.
Tak nech rastiem, silniem, múdriem.
Podºa Tvojej svätej vôle,
nech mi je na osoh, prospech
každá chvíºa, keì som v škole! Amen.

Modlitba je rozhovor ãloveka s Bohom. Tajomstvo takéhoto rozhovoru 

si môže osvojiÈ každ˘. Zaãni hneì teraz a povedz Bohu, ão máš na srdci.

Vymaľuj
si!

Miriam M. Kubíãková
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Zaspievajme si spolu! Láska k hudbe a spevu podporuje správny v˘voj reãi, 

rozvíja estetické cítenie a mimoriadne obohacuje naše vzájomné vzÈahy.

E
vk

a 
K

ub
iš

ov
á

Len sa dívaj na vtáčky

vlastný obrázok k pesničke.
Vyskúšaj si, aké je to byÈ ilustrátorom.

Nakresli
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ILÍ KAMARÁTI, v septembrovom ãísle
Dúhy vám chcem predstaviÈ našu Evanjelickú

základnú školu v Liptovskom Mikuláši. Škola
vznikla pred dvadsiatimi piatimi rokmi a vo
svojom názve nesie meno v˘znamnej osobnosti

našej evanjelickej cirkvi. Možno ste
o tom nevedeli, ale Jur Janoška bol evan-
jelick˘m farárom, biskupom v˘chodného
dištriktu a prv˘m generálnym biskupom
Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. 

aša škola sa nachádza v krásnom
prostredí Liptova a keì sa z nej po-
zriete von oknom, uvidíte nádherné
hory a vysoké tatranské konãiare.
To však nie je jedin˘ dôvod, preão

majú deti rady našu školu. Dobrí
kamaráti, láskavé a milé pani uãi-

teºky a vychová-
vateºky a veºa
zaujímav˘ch ak-
tivít robia z našej
školy pekné a ra-
dostné miesto. 
Každé ráno zaãí-
name rann˘m
stíšením a mod-

litbami, aby
sme Pánu
Bohu poìako-
vali za nov˘
deÀ a poprosili
Ho o pomoc do práce, ktorá nás ãaká. Poãas kaž-
dého dÀa sa nauãíme veºa nov˘ch vecí a popolud-
nie trávime v družinke, kde je vždy veselo
a príjemne.

Okrem vyuãovania sa mladší žiaci so staršími
stretávajú na službách Božích, kde spolu spie-
vame, modlíme sa a poãúvame Božie slovo. Malí
aj veºkí sa s radosÈou zapájajú do programu slu-
žieb Božích a nech˘bajú ani naši kamaráti z gym-
názia, ktorí krásne hrajú a spievajú. 

Obsah vyuãovania v cirkevn˘ch školách sa zásadne nelíši od vyuãovania v štátnych školách. 

Získané vzdelanie je rovnocenné, dokonca ešte prevyšuje možnosÈou rásÈ duchovne. 

M

Evanjelická Základná škola 
V Liptovskom Mikuláši

Kto bol Jur Janoška?

U nás na Liptove

N

Noc reportérov

DeÀ zvierat

Slávnostná akadémia
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inul˘ rok sme slávili dve v˘znamné jubileá. Pre-
šlo už dvadsaÈpäÈ rokov od založenia našej

školy a my sme toto v˘roãie oslávili na službách
Božích a slávnostnej akadémii. Spolu so študentmi
Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského sme pri-
pravili krásny duchovn˘ program, aby sme aj ostat-
n˘ch povzbudili vo viere a povedali im o Pánu Bohu. 
PäÈsté v˘roãie reformácie sme si pripomenuli poãas
Reformaãného dÀa, na ktorom sme sa uãili o Dr. Mar-
tinovi Lutherovi. Mladší žiaci si vyrobili Lutherovu
ružu a starší si skúsili úlohu novinárov a zhromažìo-
vali zaujímavé informácie o našom reformátorovi.

eìže od Pána Boha dostávame veºa krásnych
darov, chceme aj my obdarovaÈ in˘ch. Aby sa

tak stalo, spolu s gymnazistami sme sa zapojili do pro-
jektu „Koºko lásky sa zmestí do škatule od topá-

nok“. Každá trieda pripravila pre deti zo Srbska jeden
balíãek a naplnila ho darãekmi od v˘myslu sveta. Ani
by ste neverili, akú radosÈ máme z toho, že aj my mô-
žeme potešiÈ iné deti a venovaÈ im kúsok našej lásky.

Každ˘ rok získame vìaka našej škole veºa pekn˘ch
zážitkov: poãas t˘ždÀa zdravej v˘živy sa hostíme ovo-
cím a zeleninkou, v jeseni tvoríme krásne ozdoby

z listov, na dopravnej v˘chove sa
uãíme, ako sa správaÈ na ceste, poãas dÀa
zvierat hovoríme o tom, ako chrániÈ prírodu

a staraÈ sa o zvieratká. Veºmi rady chodíme do
knižnice, na exkurzie a v˘lety, rady korãuºu-
jeme a plávame a okrem toho všetkého nám
veºkú radosÈ robí, keì môžeme v našej škole
zostaÈ celú noc. Pani uãiteºky a pani vychová-
vateºky nám vždy pripravia zaujímav˘ pro-
gram a tak nám vôbec nevadí, že v noci
nie sme vo svojej postieºke. 
Našu školu máme veºmi rady, lebo nám
dáva veºa lásky. Uãíme sa v nej o Pánu Bohu
a vìaka Božiemu slovu vieme, že Pán Ježiš je
v našej škole s nami. On sa o nás stará a po-
máha nám a my sme šÈastní, že Ho máme. 

Jana ëuranová

ëakujeme! A dúfame, že táto rubrika inšpiruje aj ìalšie deti, aby sa nám predstavili

a obohatili našu Dúhu svojou tvorivou ãinnosÈou. Kontaktujte nás!!! 

K

V˘znamné jubileá

M

Koºko lásky sa zmestí do škatule od topánok

Reformaãn˘ deÀ

V˘nimoãné aktivity

V˘let Habakuky
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September a jeho poslanie

Milé deti, práve sa zaãal nov˘ školsk˘ rok a urãite viete, ak˘ je teraz mesiac. Ale poznáte dobre
všetky ìalšie mesiace školského roka? Viete, ako za sebou nasledujú a ão si poãas nich pripo-
míname? Aké zmeny v prírode „nastoºuje ich vláda“? 

Prostredníctvom uveden˘ch úloh môžu deti v priebehu školského roka sledovaÈ zmeny

prebiehajúce v prírode a zároveÀ si hravou formou precviãia získané vedomosti.

V septembri dozrievajú jabæãka. 

Na vyššom strome dozrelo 12 jabæ-

ãok a 10 zostalo ešte zelen˘ch. 

Na nižšom strome dozrelo o 8 jabæ-

ãok viac ako na vyššom strome

a o 5 jabæãok menej ako na vyššom

strome zostalo zelen˘ch. 

Dokresli na stromy 

správny poãet jabæãok.

Dedko Alfonz má v sade za

domom množstvo ovocn˘ch

stromov. Keì ovocie poobe-

ral, uložil ho do debniãiek.

Pomôž dedkovi zistiÈ, ktorého

ovocia sa mu v sade urodilo

najviac. Spoãítaj jednotlivé

debniãky, ich poãet zapíš ãí-

slicami a dopíš medzi ne zna-

mienka , , =.

V obláãikoch sú ukryté jed-

notlivé slová ºudovej pranos-

tiky. Vietor však obláãiky

rozfúkal. Skús urãiÈ správne

poradie obláãikov tak, aby

zo slov vznikla pranostika.

Úloha A

Úloha B

Úloha C
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Úloha

ožkovi nechala mamiãka ráno de-

siatu v chladniãke. Pomôž Jožkovi

vybraÈ z chladniãky tú správnu zdravú

desiatu do školy. Spoj ãiarou vhodné po-

traviny s Jožkovou dóziãkou.

ožko si pripravoval farbiãky do škol-

skej tašky. Spomenul si pritom na

krásnu dúhu, ktorú v lete videl z okna a roz-

hodol sa uložiÈ si farbiãky tak, aby ich farby

zodpovedali poradiu farieb dúhy. Pomôž Jož-

kovi a vyfarbi jeho farbiãky tak, aby pripo-

mínali dúhu.

eptember je obdobím babieho leta, ãasom

zberu úrody a prv˘ch príprav na zimu.

Užime si ešte teplé dni zaãínajúcej jesene a vy-

chádzky do prírody, zbierajme huby, rôzne dary

prírody a rozlúãme sa s odlietajúcimi vtákmi.

September je tiež mesiacom, v ktorom si pri-

pomíname mnoho v˘znamn˘ch dní. Poznáš

aspoÀ niektoré z nich? Priraì správne dátumy

t˘mto v˘znamn˘m dÀom. POMÔCKA: zaãni

priraìovaÈ postupne od najnižšieho dátumu.

3 DeÀ Ústavy Slovenskej republiky

3 Medzinárodn˘ deÀ gramotnosti

3 DeÀ obetí holokaustu a rasového násilia

3 Svetov˘ deÀ prvej pomoci

3 Medzinárodn˘ deÀ ãokolády

3 Medzinárodn˘ deÀ mieru

3 Svetov˘ deÀ bez áut

3 Svetov˘ deÀ srdca

S

J

J

Posledná úloha poslúži na pripomenutie niektor˘ch sviatkov 

a dní v príslušnom mesiaci a na zamyslenie sa nad ich v˘znamom

Karolína Ghirbaková
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eti moje, vy hádam ani ne-
uveríte, aká som stará. Ani
vaše prababiãky a praded-

kovia si nepamätajú na ãasy, keì ma
stavali. Bolo to vtedy, keì panovník
dovolil aj evanjelikom slobodne vy-

znávaÈ svoju vieru. V mnoh˘ch
mestách a dedinách zaãali vyra-
staÈ evanjelické chrámy a školy, ja
som bola medzi nimi. Moji žiaãiko-
via boli dedinské deti, väãšinou veº-
mi chudobné. Chodievali do školy
len cez zimu. Pod pazuchou si nies-
li tabuºku s griflíkom a v ruke po-
lienko dreva, aby sa malo ãím kúriÈ
v mojej piecke.

Pod mojou strechou odjakživa
mávali hniezdo vrabce. Spolu
sme poãúvali, ako deti zaãína-
jú vyuãovanie modlitbou, spie-
vajú, uãia sa ãítaÈ, písaÈ a rá-
taÈ, poãúvajú príbehy z Biblie

i zo života. Najradšej sme mali roz-
právanie o tom, ako sa Pán Boh sta-
rá o každého najmenšieho vrabãeka.
Malé vrabãatá pritom až tak ãipãali
od nadšenia.

MíÀali sa roky, prišli aj Èažšie
chvíle. Deti, ktoré doma rozprávali

po slovensky, museli sa v škole uãiÈ
po maìarsky. Neskôr sa to zmenilo,
ale po ìalších rokoch sa zmenila ešte
jedna vec. Už som nesmela patriÈ t˘m,
ktorí ma postavili. Ani vyuãovanie
sa nemohlo zaãínaÈ modlitbou, ba
o Pánu Bohu vôbec nebolo do-
volené vo mne hovoriÈ, iba ak s po-
smechom.

Veºmi ma to trápilo. Na moje ste-
ny povešali nástenky s ãudn˘mi he-
slami, deÈom vtækali do hláv akési
nové náboženstvo bez Boha. âasto-
krát som si s mojimi vrabcami po-

vzdychla: Vari sa už o nás nebesk˘
Otec nestará? 

Ale musela som prežiÈ ešte trpkej-
šie roky. V dedine postavili novú ško-
lu a mÀa nechali napospas ãasu. Už

som nikoho nezaujímala. Starla
som a chátrala ako starenka,
ktorá nemá nikoho. Chytala sa
ma hrdza a opadávala mi omiet-
ka. Moje múry vlhli, vybit˘mi
oknami fúkal vietor a šibali daž-
de. Snehová metelica mi hvíz-
dala popri rozpadávajúcom sa
komíne. Nové domy, ktoré vy-
rástli v mojom susedstve, na
mÀa zazerali vybl˘skan˘mi ok-
nami:

– Aká špata! Iba ão kazí do-
jem z našej dediny! Preão mu-
síme trpieÈ vo svojej blízkosti ta-
kého bezdomovca? Najlepšie
by bolo, keby ju zbúrali!

Jedného dÀa sa zdalo, že sa
ich prianie splní. Prišli ku mne
nejakí muži. Dôkladne si ma

prezreli zvonka i zvnútra. Triasla
som sa od strachu. Nakoniec povedali
ãosi, ãomu som nechcela uveriÈ: 

– Dobre, kúpime ju a opravíme!
– Najskôr musíme podrezaÈ múry!

– poãula som ich povedaÈ potom. Tak
som sa zºakla, že si to ani predstaviÈ

neviete. âo to len so mnou budú ro-
biÈ?! Ale to, ão na zaãiatku vyze-

ralo tak hrozivo, prinieslo mi veºké
dobrodenie. Dovtedy som bola sko-
ro stále prechladnutá. Aj ºudia by pre-
chladli, keby museli stáÈ bosí na
vlhkej zemi ako ja. No keì som vy-
držala trochu bolesti, ocitla som sa v
teple a suchu. Ako keby si ten, koho

Ako sa deÀ konãí veãerom, lúãi sa s vami aj náš ãasopis rozprávkou na dobrú noc.

HA

Stará škola a vrabčeky

D
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oziabali nohy, obul vlnené ponožky a
topánky s kožušinou vo vnútri. 

– âo idú robiÈ teraz? – zaujímali sa
susedné domy. – Pozrite sa, oni ju
predsa len búrajú!

Ale nebola to pravda. Zbúrali iba
jednu zniãenú, nepotrebnú prístavbu.
A predstavte si, ão sa stalo. Do-
mom v mojej blízkosti odrazu už
niã nezacláÀalo slnko! Potešili sa a
prestali na mÀa tak zazeraÈ.

Ale to ešte nebol koniec! Tí ºudia
pamätali aj na moju strechu pokrytú
hrdzav˘m a derav˘m plechom. Zho-
dili ho a dali na Àu nov˘, nádherne ãer-
ven˘, ktor˘ až tak svietil. Rozžiarila
som sa od radosti. Aj mojim vrabãe-
kom v hniezde pod strechou bude hneì
lepšie, keì im vietor prestane prefu-
kovaÈ pierka!

Keì sa postarali o moje nohy aj hla-
vu, nastal ten prav˘ ãas urobiÈ nieão s
mojím vnútrom. Viete, koºko v Àom
bolo špiny a neporiadku? Všet-
ko muselo ísÈ von. Až po-
tom sa mohlo zaãaÈ s mo-
jou obnovou. Zvnútra i
zvonka som mala byÈ iná,
nová.

Každú sobotu bolo oko-
lo mÀa rušno. Prichádzali
brigádnici: starí otcovia,
otcovia, dorastajúci syno-
via, ale aj jeden maliãk˘,
sotva trojroãn˘ chlapãek. 

– Aj ja som placovník ako ocko a
dedo! Plišiel som na bligádu! – ohla-
soval sa zakažd˘m. Mama vrabãica
musela o Àom rozprávaÈ svojim holí-
ãatám.

– Podáva ockovi skrutky... Teraz sa
vozí na trojkolke... Sedí s ostatn˘mi na
múriku a desiatuje... Vidíte, pre samé
rozprávanie som zabudla, že vám tre-

ba doniesÈ jedlo!
Onedlho som dostala nové

okná, aby som sa mohla nimi
dívaÈ na dedinské námestie.

Dali mi nové dvere, nielen preto, aby

som bola v bezpeãí, ale aby som nimi
mohla vpúšÈaÈ dnu dobr˘ch ºudí. 

Rozkrútila sa miešaãka, chlapci
preosievali piesok a pomáhali robiÈ
maltu. Fíha, budem maÈ nové šaty!

Už som aj skoro zabudla na ten prí-
jemn˘ pocit, keì vám po múroch

krúži murársky hoblík a rozotiera vo-
Àavú omietku. Takto sa asi cíti ob-
ºúben˘ psík, keì sa blažene vyvaºuje

na chrbte a niekto ho škrabká po
brušku. Ale ani vo sne by som si
nepomyslela, že ma budú hladkaÈ
ruãiãky toho malého chlapãeka!
Dostal svoj vlastn˘ hoblík a z celej sily
sa snažil napodobÀovaÈ svojho ocka. 

– Je to možné?
Ako sa tá ošarpa-
ná starena zo
dÀa na deÀ

zmenila! – neveriacky si šepkali naj-
bližšie i vzdialenejšie domy.

Ešte bolo treba ão-to dokonãiÈ.
Jeden z brigádnikov zaãal zos-
podu obíjaÈ latami strechu tesne nad
rínou. Ale práve tam mala hniezdo
moja vrabãica! Ešte sa nemohla odtiaº
vysÈahovaÈ, lebo musela vychovaÈ
svoje neoperené deti.

– âo, ão, ão to robíš? âi, ãi, ãi ne-
vidíš? – kriãala celá prestrašená. – âa-
kaj, ãakaj, k˘m vyk⁄mim moje vrab-
ãatá ãervíkmi, aby mohli vyletieÈ z
hniezda! âi nemáš ãas? Nemáš ãas? A

ãi nie je pravda,
ão ºudia ãítajú v Bi-
blii? Vraj sa Pán Boh stará o
ãloveka, ale aj o vrabãeky?!
âlovek sa spamätal a nechal jednu
latu odch˘lenú, aby mohla vletieÈ i
vyletieÈ von. 
Vrabãeky ãoskoro vyrástli a odsÈa-
hovali sa spod strechy na blízky
strom. Stadiaº sa aj so svojou mamou
dívali, ako robia okolo mÀa pekn˘

chodník, um˘vajú mi okná i dláž-
ky, sÈahujú stoliãky i klavír, na ste-

nu pripevÀujú kríž, vyzdobujú ma
kvetmi.
Chystá sa slávnosÈ! Peãú sa aj kolá-
ãe a poz˘vajú hostia.

Keì prišiel dlho oãakávan˘ deÀ,
moje múry sa rozospievali spolu s
ºuìmi a klavírom. Ba aj moje
vrabce spievali, hoci nemajú kto-
vieaké hlasy. Veì sme si aj my po-
tvrdili, že nebesk˘ Otec nás miluje
a stará sa o nás.
ªudia sa pomaly rozišli. Piesne,
slovo i modlitby dozneli a koláãe sa
pojedli. Moje vrabãeky zosadli
na chodník pred dverami a
celé šÈastné zobkali roz-
trúsené sladké omrvinky.

Jana Nagajová

Rozprávky, ktoré deÈom každ˘ veãer ãítame, majú nesmierny v˘znam. 

Lieãia, vychovávajú, motivujú, pohladia a vytvárajú priestor na spoloãne stráven˘ ãas.
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lapci a dievãatá mali prázd-
niny, boli na dovolen-
kách. Žiaci zo školy

odišli. Len písmenká v nej
zostali b˘vaÈ. Vym˘šºali
rôzne hry, tancovali s bod-
kou, otáznikom a v˘kriã-
níkom. 
– Ja túžim cestovaÈ, vidieÈ
neznáme priestory a budovy,
pozorovaÈ ºudí v  parku, na ná-
mestí... – priznal sa mäkãeÀ.

– Mojim snom je zažiÈ všetky dobrodružstvá, o kto-
r˘ch rozprávajú žiaci, – odpovedal mu dæžeÀ. 

Kamaráti nezostali pri písmenkách, nesedeli v lavici,
rozhodli sa odísÈ a vymysleli si vlastn˘ prázdninov˘ v˘-
let. 

– Pôjdeme tam, kde sme ešte neboli. Pozrieme si mes-
tá, ktoré o nás nevedia, – navrhol mäkãeÀ, ktor˘ sa naj-
lepšie cíti v Košiciach, Žiline a PiešÈanoch. 

Nové Zámky, Doln˘ Kubín a Humenné sú obºúbené
mestá, v ktor˘ch dobre pozná všetky chodníky a stavby
zase dæžeÀ. 

– Chcel by som vidieÈ hrad v Nitre a ZOO v Bojniciach,
– naplánoval mäkãeÀ. 

Zvolené mestá oznaãil na pripravenej mape. Kamaráti
nezabudli na hlavné mesto Slovenskej republiky a vybrali
si aj ìalšie mestá. Poãas v˘letu si užili pohodlnú cestu

v aute, najkrajší v˘hºad mali z veºkého volantu auto-
busu a raz takmer zaspali vo vlaku. Zobudil ich hlas-
n˘ zvuk oznamujúci príchod na stanicu. 

DæžeÀ mal stále pri sebe mapu, urãoval trasu.
Mastn˘ fºak na nej vznikol v Skalici, keì si dæžeÀ

pochutnával na tradiãnom trdel-
níku. 

– Toto je lepšie ako všetky ba-
zény a kúpaliská, – chválil mäk-

ãeÀ kúpele v Bardejove. Život ºudí
pozorovali kamaráti na námestí v

Michalovciach, o histórii mincí sa
dozvedeli poãas návštevy Kremni-

ce. V Pezinku zablúdili medzi vini-
cami a v Trnave zas skúšali hraÈ fut-

bal. 
Na mapu k  navštíven˘m mestám nakreslili

usmiate tváriãky. 
Blížil sa koniec ich prázdninového v˘letu. OpäÈ ich ãa-

kajú otvorené brány škôl. Žiaci vstúpia do tried, posadia
sa na stoliãky a mäkãeÀ s dæžÀom predsa nemôžu ch˘-
baÈ. Od septembra sú opäÈ v šlabikári, ãítanke a uãebni-
ciach. Peraãník a školská taška ich znovu potrebujú. Svo-
je miesto nájdu v zošitoch a volá ich aj tabuºa. 

– Letné prázdniny boli v˘borné. Spoznali sme mes-

tá, v ktor˘ch sme dovtedy neboli, ale najlepšie mi je s pís-
menkami a žiakmi v škole, – priznáva sa mäkãeÀ.

– Naše v˘lety sa mi páãili. Mám veºa nov˘ch zážitkov,
o ktor˘ch viem všelião rozprávaÈ. Máš pravdu, kamarát!
Všade dobre, no v škole najlepšie! – dodal dæžeÀ. 

Každ˘ školsk˘ deÀ je neobyãajn˘m v˘letom. Dozvieme
sa nové informácie a spoznáme neznáme veci. S Božou
pomocou sme bohatší o pestré zážitky, múdrosÈ, kama-
rátstvo i radosÈ. 

Mäkčeň a dĺžeň na výlete

CH

A tí väãší, ktor˘m sa ešte nechce spaÈ, 

môžu si spolu s nami nieão múdre preãítaÈ.

Jazyková úloha
MäkãeÀ a dæžeÀ spolu s ostat-
n˘mi kamarátmi sa tiež museli
vrátiÈ k svojim povinnostiam.
Akoby to vyzeralo, keby niek-
tor˘m slovám ch˘bali? Porov-
naj a doplÀ.

„O ceste múdrosti Ëa poúãam, vediem Ëa po
priamych chodníkoch.“ Príslovia 4, 11

Radka Teleková
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Staň sa dúhovým výhercom každý mesiac!
Všetky dúhové úlohy budeme vyhodnocovaÈ vždy, keì vyjde nové ãíslo Dúhy. Niekoºkí z vás sa
teda môžu staÈ držiteºmi zaujímav˘ch cien z nášho vydavateºstva každ˘ mesiac. Staãí len vyriešiÈ
ºubovoºné úlohy, krížovky, tajniãky, osemsmerovky, rébusy a správne odpovede do konca mesiaca
poslaÈ poštou vedúcej redaktorke Ivete Topolãanyovej na adresu redakcie, ktorá je uvedená v tiráži. 

VŠETKÝCH, KTORÍ SA ROZHODLI SÚËAŽIË O CENY, 

VEªMI POVZBUDZUJEME A VÝHERCOM SRDEâNE BLAHOŽELÁME!

Vyhodnotenie súťažných úloh 
z májovej Dúhy 2018

Do dúhov˘ch súÈažn˘ch úloh sa zapojili
a pekné ceny z nášho vydavateºstva sme
poslali Emke Mauerovej do Hnúšte,

Milanovi a MaÈke Markušovsk˘m do

Martina a  Adelke Ostrochovskej

a  Katke Buãkovej do Považskej By-

strice.

Vyhodnotenie súťažných úloh 
z júnovej Dúhy 2018

Do dúhov ˘ch súÈažn˘ch úloh sa zapo-
jili a pekné ceny z nášho vydavateºstva
sme poslali deÈom z besiedky v Lip-

tovskej Sielnici: Miriamke a PeÈkovi

Klockov˘m, Sárke a Alžbetke Salo-

Àov˘m a Duškovi, Dávidkovi a  Da-

rinke Brehuvov˘m, ìalej Matúškovi

a Nátalke Kravecov˘m a Janke Mly-

nárovej do Goãova a tiež deÈom z det-

ského spevokolu Svätojánske mušky

do Liptovského Jána: Julke a PeÈkovi

Tajátov˘m, Aìke Štetkovej, Kike

Strakovej, Viki Lenkovej, Miške Val-

lovej a Barborke âenkovej.

Ktoré predmety potrebuješ 

v škole na vyuãovaní alebo doma 

pri písaní domácich úloh? 

úloha
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Celcius 
90

2+3=5

abc
2+2=4

x2

x+y

1x1=
1

1x2=
2

1x3=
3

1x4=
4

a2 – b2 = (a – b)(a + b)

Tranoscius a. s.                           Platené faktúrou
Tranovského 1 031 01 Liptovsk˘ Mikulá‰ 1
031 01 Liptovsk˘ Mikulá‰ 
„D+4“

Čo nájdete 
v októbrovej Dúhe?

V Dúhe sú každý mesiac vlo-
žené pracovné listy pre po-
treby detských služieb Božích
– v tomto ročníku okrajovo
zamerané na Augsburské 

vyznanie, ktoré sa dotýkajú 
už nielen vierouky ale aj

praktického života.

Vkladačka
Hodinky s ročnými obdobiami
Záložky do knihy s biblickými

príbehmi

Dúhová kvapka po-núka – Cyklus básní
s hádankou – Október  

Maľované
čítanie –

Daždivý deň

Pre škôlkarov
– Teruškine

narodeniny

Pre školákov –Biblické meno,mesto, zviera,vec
Dúhové stretnutia –

Osamelý strom

O LÁSKE a priateľ-

stve – Láska všetko

pretrpí

Evanjelické
osobnosti –

Jozef Miloslav
Hurban

Hovoríme 
s Bohom – Ďa-

kujeme za
úrodu 

Spievame Bohu –

Ja som živý
chlieb

Predstavujeme
vám – Deti z No-
vého Mesta nad

Váhom

Na dobrú n
oc – Tak-

m
er zm

eškan
á

n
ávšteva

Zamyslenie

– S jesen-

ným listom
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