
Oběhni stůl  
a štěkej přitom  
nebo jednou neházej!

Přines na stůl něco 
kulatého zeleného 
než ostatní napočítají 
do desíti.

Vyjmenuj tři vánoční 
pohádky.

Znázorni beze slov 
nějakou situaci, která 
se vám dnes stala tak, 
ať to ostatní poznají.

Přines zvenku něco 
studeného.

Ježíš pocházel z rodu
a) nevíme 
b) krále Davida  
c) krále Augusta 
d) Božího

správně b)

Marie položila Ježíše
a) do košíku 
b) pod stromeček 
c) po kolébky 
d) do jeslí

správně d)

Když se Ježíš narodil
a) vycházelo slunce 
b) sněžilo 
c) zpívali ptáci 
d) nevíme
správně d)

Půjdem spolu
a) do kostela 
b) nakupovat 
c) tancovat 
d) do Betléma
správně d) 
 

Hajdom, hajdom
a) mydli dom 
b) tydli dom 
c) švihli klon 
d) pípli pin
správně b)

Štědrý den je 
a) slavnostní den  
b) nedělní den  
c) postní den 
d) koledový den
správně c)

Svůj příští hod kostkou 
daruj někomu  
ze spoluhráčů.

Na svatého Štěpána 
a) pokračují vánoční dny 
b) je vánoční přípitek  
c) sníh padá od rána 

správně a)

Prozraď, co tě dnes 
nejvíc naštvalo.

Do jesliček nepatří
a) hvězda  
b) osel 
c) Josef 
d) kominík
správně d)

Prozraď, na co se  
v novém roce nejvíc 
netěšíš.

Do jesliček patří
a) ovečka  
b) tygr 
c) žížala 
d) vlaštovka
správně a)

Jdi o tři políčka  
dozadu!

Prozraď, na co se  
v novém roce nejvíc 
těšíš.

Postav se na políčko  
k poslednímu  
spoluhráči.

Někteří křesťané  
slaví Vánoce
a) 31. ledna  
b) 6. ledna 
c) 2. února 
správně b)

Postav se na políčko  
k prvnímu  
spoluhráči.

Popiš svénejoblíbeněj-
ší jídlo tak, aby na ně 
aspoň jeden spoluhráč 
dostal chuť.

Prozraď, co ti dnes 
udělalo největší  
radost?

Jdi o tři políčka  
dopředu!

Advent je
a) doba po Vánocích 
b) doba před Vánocemi 
c) doba vánoční 

správně b)

Marie zabalila děťátko
a) do plenek 
b) do slámy 
c) do šátku 
d) do kapesníku

správně a)

Andělé tehdy 
a) přinesli dary 
b) pásli ovce 
c) hlídali vchod do stáje 
d) zpívali
správně a)

Nepokračujte ve hře, 
dokud se neshodnete  
na tom, co je na Váno-
cích nejdůležitější. 
 

Nepokračujte ve hře, 
dokud se neshodnete  
na tom, co je pro vás 
doma společně to 
nejdůležitější. 


