
Šťastné a veselé Vánoce! 

  1 
Kolik ti je let? 

2 
Nezlobil/a jsi 
tento rok? 

3 
 

Jdi zpět na 

start 

4 
Co bys rád 
dostal/a 
k Vánocům? 

5 
Co posíláme 
příbuzným před 
Vánocemi? 

 6 

Kdy 
rozbalujeme 
dárky? 

22 
Co jíme na 
Štědrý den 
k večeři? 

23 
Jak se 
jmenovali 
rodiče 
Ježíška? 

24 
Jak zdobíme 
vánoční 
stromeček? 

25 
Jakou rybu 
jíme 
o Vánocích? 

26 
Co děláme, 
když rozbalíme 
všechny dárky? 

7 

Kdo nosí dárky 
a jak poznáme, 
že už je 
přinesl? 

21 
 

Jdi o dvě 

políčka 

dopředu 

   27 
Musíš jít 
o Vánocích do 
školy? 

8 

 
Jednou 

nehraješ 

20 
Jak si můžeme 
venku hrát, 
když je sníh? 

 28 
Který den 
v roce slavíme 
Vánoce? 

9 

Jakou barvu má 
vánoční 
stromeček? 

19 
Jak se Ježíšek 
dozví, co si 
přeješ 
k Vánocům? 

31  
Co pečeme 
před Vánoci? 
(Je to malé a 
sladké.) 

30 
Co dáváme 
úplně nahoru na 
vánoční 
stromeček? 

29 
Co děláme 
druhý a třetí 
vánoční den? 

10 
Jak se jmenuje 
taková velká 
sladká vánoční 
houska? 

18 

Jak vypadá 
adventní 
kalendář? 

                                                                                                         11 

Jaký je tvůj 
oblíbený 
vánoční dárek? 

17 
Co musíš 
udělat, abys 
viděl/a zlaté 
prasátko? 

16 
 

Házej znovu 

15 
Co je bílé, má 
dvě černé oči a 
dlouhý 
oranžový nos? 

14 
Jakou barvu má 
sníh? 

13 
Víš, jak se 
jmenovali Tři 
králové? 

12 
Jaké je 
o Vánocích 
počasí? 
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Šťastné a veselé Vánoce! 

Odpovědi 

5. Vánoční přání (pohledy, pohlednice). 

6. Na Štědrý den = 24. prosince po večeři. 

7. Ježíšek. Zazvoní zvonečkem.  

9. Zelenou. 

10. Vánočka. 

12. Je zima, někdy je sníh, někdy ne. 

13. Kašpar, Melichar a Baltazar. 

14. Bílou. 

15. Sněhulák. 

17. Nejíst / Postit se / Držet půst na Štědrý den až do večeře. 

18. Na každý den od 1. do 24. prosince je v něm nějaká sladkost: bonbón nebo čokoláda.  

19. Musíš mu před Vánoci napsat dopis. 

20. Můžeme lyžovat, sáňkovat, stavět sněhuláka, koulovat se… 

22. Hrachovou nebo rybí polévku, obalovaného kapra a bramborový salát. Může být také kuba. 

23. Marie a Josef. 

24. Dáváme na něj vánoční ozdoby, čokoládové kolekce, řetězy a svíčky (opravdové nebo elektrické). Nahoru 

potom dáváme špičku nebo hvězdu. 

25. Kapra. 

26. Díváme se v televizi na pohádky, povídáme si s rodinou, zpíváme koledy, hrajeme hry, jdeme na půlnoční 

mši do kostela, apod. 

27. Ne. 

28. 24. prosince. 

29. Navštěvujeme příbuzné a známé a odpočíváme. 

30. Vánoční špičku nebo vánoční hvězdu. 

31. Cukroví. 
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