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„Mami, tati, kdy už přijde ježíšek?“ 

pro děti cca 8-12 let, jejich kamarády, sourozence a hravé dospělé



sladkÁ

TAJENKA:
 
VÝZVA: A jaké je vaše nejoblíbenější vánoční cukroví? 
Zkusíte ho upéct?

VloČkoVÁ 

TAJENKA:
 
VÝZVA: Na světě neexistují dvě stejné vločky. Jak by 
vypadala ta vaše? Zkuste si takovou sněhovou vločku 
vyrobit. Může být z korálků a drátku, ze slámy, z papíru... 
Zkrátka z čehokoliv, co vám přijde pod ruku. A pak s ní 
můžete ozdobit stromeček nebo ji pověsit do okna. 

ČertoVskÁ
Nemalujte čerta na zeď!

co když třeba ožije?
pamatujte kamarádi,
čert je trašná bestie!
Není lepš Mít se rádi,

Hledět na sVět z Vesela?
Nemalujte četa Na zeď!

Namalujte anděl!
(j. Žáček)

TAJENKA:

VÝZVA: Nemalujte čerta na zeď, ale na papír klidně 
můžete. Nebo ho vyrobte z něčeho, co máte po ruce. 
Jak se bude váš pekelník jmenovat?

kouloVacÍ 

TAJENKA:

VÝZVA: Vyzvěte rodiče nebo kamarády na pořádnou 
koulovačku! Pokud ještě není sníh, trénujte hod na cíl. 
A až sníh napadne, budete mít alespoň natrénováno. 
K výrobě koulí se výborně hodí například zbytečné 
reklamní letáky.

ozdobNÁ

TAJENKA:
 

VÝZVA: Pojďte si zahrát 
hru „Co si přeju od Ježíška“. 
První hráč řekne jednu věc, 
co si přeje (např. Přeji si 
nové kolo.), druhý zopaku-
je jeho přání a přidá vlastní 
(tedy: Přeji si nové kolo 
a křečka.), další na řadě 
musí zopakovat první dvě 
přání a přidat další své. 
A tak stále dokola, než se 
někdo splete.

sloVnÍ
Advent (4), Čert (3), Hokej (4), Kometa (2), Na nohy (3), 
Stromeček (4), Vchod do zahrádky (2), Zima (4)

TAJENKA: 

VÝZVA:  Vyrobte figurku do betléma. Může být ze dřeva,  
z papíru, z vlny, perníku, LEGA - fantazii se meze nekladou.

osel snÍH klouzaČka VloČka led

ozdoba jesliČkY snĚŽNice bĚŽkY brusle

HVĚzda ocas Volek VrÁtka braNka

ŘetĚz Vidle roHy jeŽÍŠek puk

sVÍČka VĚNec NedĚle kalendÁŘ FiGurky

5.12.



skládací

TAJENKA:

VÝZVA: V prosinci má svátek patron včelařů, jehož jméno 
vám prozradí šifra. Bez včelařů by nebyl med a bez medu… 
třeba perníčky nebo sladký čaj. Dejte si dnes něco dobrého 
z této pochoutky od včel.

HÁdaNkoVÁ
.ížel ětél v ,ížěb 
ěmiz V ,ykžoNrt 
aVd ,ykžoN iřYtČ
TAJENKA:
 
VÝZVA: Vyzkoušejte si andělíčky ve sněhu. A pokud není 
sníh, zkuste to v peřinách!

stopaŘskÁ

TAJENKA:

VÝZVA: Vyražte do lesa a obdarujte zvířátka. Můžete 
jim nazdobit stromeček pochoutkami, které mají rády - 
jablky, mrkví nebo kaštany.

VeršoVaná
jak pejsek a koČiČka pekli cukroVÍ:

sMícHali, co Našli  _ _  spíži
Vtom pejsek tiše  _ _  připlíží.

Šup - už tam přiléVá z okurek  _ _ _ ,
“Vsadím se  _  co cHceš, to dodá šmak!”
těsto pak vYNesou VycHladit na  _ _ _ .

cukr  _  sůl přidat, Válečkem Válet.

TAJENKA:

VÝZVA: Upečte si společně nějakou dobrotu, naplňte 
termosky a vyražte na piknik do zimní přírody.

MatematickÁ

VÝSLEDKY POSTUPNĚ: 

TAJENKA: 

VÝZVA: Zavažte si oči a poproste někoho, ať vám dá 
přičichnout k různým adventním vůním. Například koření 
nebo ovoce. Uhodnete, co cítíte? Jak voní váš advent a 
Vánoce? Ve druhém kole můžete i ochutnávat.

5+5+6= 
3.7=
11+7=
18-17=

20-4=
7+14=
3.6=

písNičková 
a říká osel VoloVi: No to mi řekni, ty 
Vole, Všichni jsme z toho hotoVí, co 
jsou tY lidi za spolekk. daří se jim 
skvěle, Mají spasitele. zahřát hoo na 
těle mMusí oseel a Volek. pěkNě Na Něj 
dejcHej, jen se NeosttejcHej. Nekaašli, 
nekejchej, ať Má teplej
podolek.  (bratři ebenoVé)

TAJENKA:

VÝZVA: Udělejte si večer společnou černou hodinku. 
Můžete plakat, smát se anebo si třeba povídat o tom, jak 
se slavily Vánoce, když byli rodiče malí.

7.12.

1 3

2 4



zpěVNá

TAJENKA:

VÝZVA: Složte svou vlastní koledu, která bude obsahovat 
vyluštěné slovo. Můžete si ji pak společně zazpívat u vánoč-
ního stromku.

zmrzlÁ

TAJENKA:

VÝZVA: Dnešek patří ledovým hrátkám. Už jste zkoušeli 
nechat zmrznout vodu třeba ve formičkách na cukroví? 
Můžete do nich dát i kousky přírodnin - listy, klacíky, šiš-
ky, kaštany nebo třeba oříšky. A pak už stačí jen nachystat 
venkovní výstavu zmrzlých obrázků!

pŘÍbĚHoVÁ
Na VánocícH miluji NejVíc, že jsMe 
Všichni samotní. usMíVáme se na sebe 
a  naše věty tVoří jen milá Maminka. 
když Máme štěstí, tak za okneM padá 
bílý popílek. Na stromečku obdiVujeme 
Velké skleněné Vázy. jíme a jíme, až po 
nás na sporáku zbyde jenoM prázdný 
pytel. ještě druHý den jsMe přecpaNí 
a budeme cHroupat jenoM oranžoVou 
ponožku.

TAJENKA:

VÝZVA: Nakreslete a pošlete pohled někomu, koho 
máte rádi a dlouho jste ho neviděli.

pÍsmeNkoVÁ 

TAJENKA:

VÝZVA: Vyrobte si svíčku nebo malou lucerničku. 
Odvážíte se s ní pak vyrazit na dobrodružnou noční 
výpravu?

ptaČÍ 

Na čeM by si rádi sMlsli slepí ptáci?

TAJENKA:

VÝZVA: Nasypte nebo zavěste ven krmení pro ptáčky. 
Pokud máte krmítko poblíž, zkuste sledovat, jaké druhy 
na něj létají.

HraVÁ

TAJENKA: 

VÝZVA: Zahrajte si společně nějakou deskovou hru. Nebo 
si můžete vyrobit vlastní pexeso s vánočním námětem.

Ve dvou je hned veseleji.



peČÍcÍ

TAJENKA:

VÝZVA:  Zkuste pro někoho vlastnoručně vyrobit dárek. Dob-
roty k snědku, drobné vánoční ozdůbky, jednoduché hračky, 
obrázky… Určitě udělají radost někomu, koho máte rádi.

obrÁzkoVÁ

TAJENKA:

VÝZVA: Vytvořte společný vánoční obrázek. Zkuste ho 
nakreslit všichni dohromady. Každý udělá právě jednu 
nepřerušovanou čáru, poté předá tužku někomu další-
mu. Až se všichni vystřídají, kreslí zase první a tak dále, 
dokud nejste s obrázkem spokojeni.

sklÁdacÍ

TAJENKA:

VÝZVA: Uvařte si společně dobrou večeři a snězte 
ji z jednoho talíře. Výborně se k tomu hodí například 
brambory na loupačku.

poHÁdkoVÁ

TAJENKA:

VÝZVA: Zkuste lidem, které máte rádi, za něco poděkovat 
a říct jim, čeho si na nich vážíte a co na nich máte rádi. Rodi-
čům, prarodičům, kamarádům, sourozencům... ale nezapo-
meňte ani sami na sebe!

zeMĚpisNÁ
• Dárky dostanou až 7. ledna. Na saních je přiveze Děda Mráz. 
• Každý ze země ohně a ledu musí dostat něco na sebe, jinak ho 
prý sežere vánoční kočka. 
• Žijí zde muslimové, a tak Vánoce moc neslaví. Ale (nejen) v 
hlavním městě - Istanbulu - často narazíte na vánoční výzdobu.
• V zemi, kde vlaje zlatý trojzubec na modrém poli, si stromeček 
zdobí pavouky a pavučinami. Prý pro štěstí.
• V ostrovní zemi si k večeři dají pečeného krocana a tradiční 
pudink.  Nejspíš nebude chybět ani na stole samotné královny.
• V největší pobaltské zemi vlečou (a nakonec spálí) dřevěnou 
kládu jako symbol problémů a neštěstí. 

TAJENKA:

VÝZVA: Postavte si iglú z peřin. 

VĚtrNÁ

TAJENKA: 

VÝZVA: Žila byla jedna holčička, jmenovala se Ditka a ram- 
pouchům říkala rozpušťováky. Teď jí je 9 let a rozpušťováky 
jim už neříká. Máte taky nějaké takové své slovo? Zkuste 
vymyslet nějaké úplně nové, které se týká Vánoc!

aNglie • turecko •  rusko • ukrajina • litVa •  islaNd

4/6  4/2  4/7   
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ŘEŠENÍ
SLADKÁ
Čárka, tečka, čárka… Co vám to připomíná? Ano, je to 
morseovka. Jen místo teček a čárek tu máme dva druhy 
cukroví. Heslo je HVĚZDA.

SLOVNÍ
Indicie z tabulky se vyškrtávají na základě hesel. Ze 
zbylých indicí se odvodí tajenka.

Advent: SVÍČKA, VĚNEC, NEDĚLE, KALENDÁŘ
Čert: ŘETĚZ, VIDLE, ROHY
Hokej: LED, BRUSLE, BRANKA, PUK
Kometa: HVĚZDA, OCAS
Na nohy: SNĚŽNICE, BĚŽKY, BRUSLE
Stromeček: OZDOBA, HVĚZDA, ŘETĚZ, SVÍČKA 
Vchod: VRÁTKA, BRANKA
Zima: SNÍH, KLOUZAČKA, VLOČKA, LED

 OSEL, VOLEK, JEŽÍŠEK a FIGURKY = Heslo je BETLÉM

OZDOBNÁ
Když se na stromeček pozorně podíváte, všimnete si, že 
některé z ozdob mají tvar písmenek. Pak už je jen stačí 
přečíst a víte, že heslo je VÁNOČKA.

VLOČKOVÁ
Vločky jsou každá jiná, ale zároveň...některé jsou stejné. 
Pokud je spojíte čárou, vytvoří se písmenka. Heslo je 
PADÁ.

ČERTOVSKÁ
Jistě jste si všimli, že v čertovské básničce něco chybí. 
Jsou to písmena, která dávají heslo - SÍRA.

KOULOVACÍ
Stejně jako jen některé koule trefí cíl, tak i v naší šifře 
se počítají jen ty, které na někoho dopadnou. A pak už 
stačí jen prodloužit šipku ukazující směr hodu a přečíst 
písmenka.
Heslo je MRÁZ.

SKLÁDACÍ
Když si s dílky trochu pohrajete, složíte stejný obrazec, 
jako je ten na obrázku. Přečtěte písmenka shora dolů - 
heslo je SVATÝ AMBROŽ.

MATEMATICKÁ
Každý z příkladů má řešení - číslo. K tomu pak stačí přiřa-
dit písmeno z abecedy a máte  heslo - PURPURA.

HÁDANKOVÁ
Text přečtete pozpátku a vyjde vám hádanka. A pak už 
jen stačí přijít na  její řešení a víte, že heslo jsou SÁŇKY.

PÍSNIČKOVÁ
Řešení nám dají písmenka, která jsou v textu zdvojená. 
Heslo je KOMETA.

STOPAŘSKÁ
Do křížovky doplňte název zvířete, kterému patří stopa. 
Tedy zajíc, liška, medvěd, prase. Tajenka nám dá heslo 
ZIMA.

VERŠOVANÁ
Heslo tvoří písmenka doplněná do básničky, tedy VESE-
LÁ KOLEDA. (VE-SE-LÁK-O-LED-A) 

ZPĚVNÁ
Zazpíváme si? Na obrázku je ukázka ze známé vánoční 
písně. Pod ní najdete 4 výseky z notového záznamu 
vedle sebe. Pokud poskládáte první písmenka slova u 
daného záznamu, zjistíte, že heslo je KAPR.

HRAVÁ
Heslo zjistíte, pokud spojíte správné dvojice a přečtete 
písmena v pořadí čísel, která k nim patří. 
1K - svíčka a věnec, 2Á - hrnec a sněhulák, 3M - ozdoba 
a stromeček, 4O - mašle a papír, 5Š - pták a krmítko.

ZMRZLÁ
Kapky z krápníků dopadnou v určitém pořadí na dla-
žební kostky chodníku označené číslicí. Číslice udávají 
pořadí písmene v abecedě. Heslo je ADVENT.

PTAČÍ
Proč jsou ptáci slepí? Sedí totiž na drátech do rastru 

Braillova písma. Když se podíváte do pomůcek, vyluštíte 
s pomocí Braillovy abecedy heslo ORECH.

PŘÍBĚHOVÁ
Řešení dává asociace ze slov, která nahradí ta “nesmysl-
ná”. Co spojuje dohromady, slova, sníh, koule, hrnec a 
mrkev? No přece SNĚHULÁK!

PÍSMENKOVÁ
Písmena se skládají z menších a menších písmen. 
Z malých K jsou složena S, z těchto S se udělají O, 
a když složíte O máte V. Heslo je VOSK.

PEČÍCÍ
Co nám cukroví připomíná - najdete dvojice? A pak už 
jen složte dohromady části písmene. Včelí úl cukroví a 
včelí úl (V), medvědí pracna a medvěd (O), rohlíček a 
klasický rohlík (N), pusinka a skutečná pusa (Í). Heslo je 
VONÍ.

VĚTRNÁ
Vítr ulámal rampouchy a ty popadaly na zem. Písmenka 
se čtou v pořadí, v jakém rampouch dopadl na zem. 
Heslo je VICHŘICE.

OBRÁZKOVÁ
Do každého obrázku jsou vepsaná písmena jiného ob-
rázku a jedno písmeno navíc. Ta dávají heslo - ŠTĚSTÍ. 

ZEMĚPISNÁ
Řešení tvoří první písmena z názvu země, kde se tradice 
uplatňuje - Rusko, Island, Turecko, Ukrajina, Anglie, 
Litva. Heslo je RITUÁL.

SKLÁDACÍ
Papír je zapotřebí poskládat podle čar. Ve složeném tva-
ru už heslo lehce po  řádcích přečtete. Jsou to JESLIČKY.

POHÁDKOVÁ
V piktogramech jsou ukryty názvy známých vánočních 
pohádek - Tři oříšky pro Popelku, Šíleně smutná prin-
cezna a Anděl páně. Číslo určuje pořadí slova a pořadí 
písmena, které patří do tajenky. Heslo je KOUZELNÁ.




