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Drazí Človíčci a rodiče, 

Je to tu zas! Přichází vánoční čas! 

Těšíte se na Ježíška? My ano…………… moc!  

Proto jsme pro Vás opět připravili Človíčkův adventní kalendář plný úkolů. 

 

 

Adventní kalendář se skládá z: 

Předlohy na vánoční stromeček  

Ozdob na stromeček 

Úkolů na každý den  

Návodů k některým úkolům 

Básniček 

Koled  

+ pár dalších věcí, abychom si to čekání na Ježíška zkrátili 

 

Co je potřeba pro výrobu kalendáře: 

Nůžky  

Oboustranná lepicí páska nebo lepidlo 

Pastelky  

Barevný filc 

Jehla 

Bavlnky 

Lepicí suchý zip 

 

…A VÁNOČNÍ NÁLADA   

 

 

JAK NA TO? 



Šablonu na stromeček si vystřihněte a nakreslete na zelený papír, nebo rovnou vytiskněte 
na zelený papír a vystřihněte. Lze taktéž překreslit strom na zelený papír velikosti A3.  
Stromeček sestavte s pomocí lepidla od nejspodnějšího patra. Ideálně ho pomocí lepicí 

pásky připevněte na dveře či jinou plochu. Dále vystříhejte ozdobičky a vymalujte 
(vybarvování můžete nechat na děti). Na zadní stranu ozdoby nalepte oboustrannou lepicí 

pásku. Ozdoby dejte do obálky a přidejte je stromečku. A na závěr úkoly. Úkoly jsou 
připraveny na vystřižení, můžete je například složit a nalepit na stromeček. Na jejich místa 

poté lepit ozdoby nebo je třeba zarolujte a pověste vedle stromečku. Či je vložte do 24 
obálek společně s ozdobou. Kreativitě se meze nikdy nekladou.    

Každý den si společně s přečtením úkolu nalepte ozdobu na strom. Až ozdoby dojdou a Váš 
stromeček bude připraven, MOŽNÁ přiletí i Ježíšek.   

 

Přejeme Vám všem klidné svátky a spoustu zdraví a štěstí v roce 2023. 

Trenéři Atletika Človíček  

















1. Napiš dopis Ježíškovi. Nebo nakresli obrázek pro trenéry. 

2. Ukliď si pokojíček a udržuj ho v pořádku alespoň do Mikuláše. 

3. Vyrob si sněhuláka z ponožky. Návod najdeš v příloze.  

4. Připrav si básničku pro Mikuláše. 



5. Dnes udělej dva dobré skutky a vylepši si na poslední chvíli zápis v knize hříchů. 

6. Udělej 5 výskoků s otočkou a jásej, že tě neodnesl čert  

7. Pomoz rodičům umýt a uklidit nádobí po večeři. 

8. Na všechny okolo se pěkně usmívej a uvidíš, jaký budeš mít krásný a veselý den. 



9.  Dnes nejez žádné sladkosti. 

10. Připrav snídani pro celou rodinu. 

11. Vyrob anděla. Typ, jak na to, je v přílohách. 

12. Obleč si každou ponožku jinou. 



13. Až půjdeš do školky/ školy u každé modré věci udělej 3 dřepy. 

14. Napiš seznam toho, co máš na rodičích nejraději. 

15. Před spaním si vyprávějte o vánočních tradicích a vyberte jednu, 

kterou na Štědrý den splníte. 

16. Nabídni mamince pomoc s pečením cukroví nebo se jinými vánočními přípravami. 



17. Vytáhněte rodinné fotografie a připomeňte si, co jste už společně zažili. 

18. Při procházce si zahrajte na zvířátka a pokuste se do sněhu napodobit stopy: ŽIRAFY, 
PSA, KAČENY a dalších zvířat z atletické abecedy. Pokud nebude sníh, použijte např. 

kamínky. 

19. Nacvič / nacvičte jednu vánoční koledu, která zazní na Štědrý den u stromečku. 

20. Zahrajte si společně nějakou hru nebo postavte puzzle. 



21. Vymysli příběh o Štědrém dnu z pohledu vánočního cukroví. 

22. Napiš křídou nebo do sněhu vánoční vzkaz. 

23. Večer zapalte na balkoně prskavku nebo svíčku, aby Ježíšek věděl kudy zítra k Vám. 

24.  Připrav si malou rozcvičku pro celou rodinu. A užijte si krásný společný Štědrý den! 
Veselé Vánoce!!! 

 

  



BÁSNIČKY PRO MIKULÁŠE A ČERTY 

 

 

Mikuláš je milý děda,  
hodné děti všude hledá.  
Bílé vousy, ty mu sluší,  
na zádech má velkou nůši.  
A v té nůši balíčky,  
pro kluky a holčičky. 
 

 

Mikuláš je hodný pán, 
nosí dětem marcipán  

a zlobivým brambory  
do tátovy bačkory. 
 

 

Mikuláši, přijď dnes k nám,  
písničku ti zazpívám, 
přines prosím trochu dobrot,  
můžeš je dát třeba do bot.  
Dáváš dárky pro radost,  
pro každého máš jich dost.  
 

 

Už se chýlí další rok,  
zbývá jenom malý krok,  
dáme talíř na náš práh, 
bude plný, žádný strach!  
Čertům zvonky znějí tmou, 
Mikuláš jde s nadílkou.  
 

 

 

Čerte, čerte, nechoď k nám, 
nemysli si, já tě znám.  
Čerte, čerte, ty mě zlobíš,  
vím, že dětem uhlí nosíš.  
A kdyby anděl něco dal,  
ty bys nám to čerte vzal. 

  



KOLEDY 

 

PÁSLI OVCE VALAŠI 
 

Pásli ovce Valaši při betlemskem salaši. 
Hajdom, hajdom tydlidom, hajdom, hajdom tydlidom. 

Anděl se jim ukázal, do Betléma jít kázal. 
Hajdom, hajdom tydlidom, hajdom, hajdom tydlidom. 

 

Vstaňte hore a choďte, Pána Krista najdete.  
Hajdom, hajdom tydlidom, hajdom, hajdom tydlidom. 

On tam leží v jesličkách, vinutého v plenčičkách.  
Hajdom, hajdom tydlidom, hajdom, hajdom tydlidom. 

 

 

SNĚHULÁK 

 

Postavil jsem sněhuláka na stráni,  
aby hlídal krajáč mléka k snídani.  
Stojí tam jako pán a já musím hlídat sám.  

Stojí tam jako pán a já musím hlídat sám.  
 

Postavil jsem sněhuláka na ledu,  
aby hlídal kousek masa k obědu.  
Stojí tam jako pán a já musím hlídat sám.  
Stojí tam jako pán a já musím hlídat sám.  
 

Postavil jsem sněhuláka u dveří,  
aby hlídal krajíc chleba k večeři.  
Stojí tam jako pán a já musím hlídat sám.  
Stojí tam jako pán a já musím hlídat sám.  
 

Na jeře ho teplé slunko rozlilo,  
škoda proto sněhuláka nebylo.  
Však jen stál jako pán, radši budu hlídat sám.  
Však jen stál jako pán, radši budu hlídat sám. 
  



Z JEDNÉ STRANY CHVOJKA 

 

Z jedné strany chvojka, z druhé borověnka,  
pásli ovce pastuškové, jedli kaši z hrnka, 
pásli ovce pastuškové, jedli kaši z hrnka. 
 

Přiletěl k nim anděl, aby jim pověděl,  
že se Kristus Pán narodil, aby každý věděl,  
že se Kristus Pán narodil, aby každý věděl. 
 

A my, hoši malí rádi bychom brali  
koledičku na ručičku, kdybyste nám dali,  
koledičku na ručičku kdybyste nám dali. 
 

 

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA  
 

Půjdem spolu do Betléma  
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!  
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati,  
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat. 
 

Začni, Kubo, na ty dudy: 
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!  
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati,  
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat. 
 

A ty, Janku, na píšťalku:  
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá! Ježíšku,  
panáčku! Já tě budu kolíbati,  
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat. 
 

A ty, Mikši, na housličky:  
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!  
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati,  
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat. 
 

A ty, Vávro, na tu basu:  
dujdaj, dujdaj, dujdaj dá!  
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbati,  
Ježíšku, panáčku! Já tě budu kolíbat.  
  



 

 

Milý Ježíšku, 

jmenuji se  

 

a pod stromečkem by na Štědrý den mohlo být něco z mého seznamu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Předem Ti moc děkuji!  

A slibuji, že příští rok budu ještě hodnější než letos. 

 



TVOŘENÍ  
 
 

PONOŽKOVÝ SNĚHULÁK 

 

Popros maminku o: 

 starou ponožku 

rýži nebo suché luštěniny 

2 obyčejné gumičky nebo provázek 

barevné papíry 

Ponožku si názorně rozděl na 3 části. Dolní bude přibližně polovina ponožky. Druhou 

polovinu si rozděl na dvě části. 

Do velké části nasyp rýži a zagumičkuj nebo zavaž. Potom naplň druhou menší část a opět 
zagumičkuj. Poslední část poslouží jako čepice, takže poslední část otoč a dej jí na menší 
kouli.  Dále se kreativitě meze nekladou. Z barevného papíru vytvoř sněhulákovi obličej, 
můžeš také přidat šálu nebo uhlíky na bříško. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://allomamandodo.com/diy-bonhommes-de-neige-chaussettes/ 

 

 

  



ANDĚL 

 

Nastříhej si z papíru proužky  
 

Hlava 

1cmx 6cm 

 

Tělo 

1cmx 10cm 

1cmx 5cm  

 

Křídla 

2x 1cmx 9cm 

 

Hlavu spoj jako kroužek 

Křídla spoj vnitřními stranami na koncích proužků 

Tělo vytvoř slepením krajů delšího proužku s kraji kratšího a vytvoříš tak tvar zvonu. 
Následně přilep hlavu k vrcholu zvonku (těla) a na jeho strany přelep křídla. 

Na hlavu přidělej provázek a vytvoř tak krásnou ozdobu. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://buggyandbuddy.com/paper-strip-angel/ 

  



Vánoční KVÍZ 

 

1. Jak se jmenuje pečivo zapletené do copu s rozinkami a mandlemi? 

 

2. Jaké je jméno Šíleně smutné princezny? 

 

3. Jak se nazývá tradice, při níž se čte z kovu zchlazeného ve vodě?  

 

4. Jaké dary přinesli Ježíškovi Tři králové? 

 

5. Bez čeho na Štědrý den nelze být podle koledy Vánoce, Vánoce přicházejí? 

 

6. Jak se jmenuje zelená větvička s bílými kuličkami, která nosí štěstí tomu, kdo je jí obdarován a lidé 
se také pod ní líbají? 

 

7. Jak se jmenuje mše, na kterou se chodí večer na Štědrý den?  

 

8. Spoj správně hlavní postavy a název pohádky 

 

Večernice    učitel Václav   Na vlásku  

Jasněnka    Uriáš     O vánoční hvězdě 

Princezna Krasomila   princ Jaroslav    Grinch  

Zlatovláska    Švec Ondra   Anděl Páně  

Princezna Lada    Evžen     Pyšná princezna  

Růženka     princ Velen    O princezně Jasněnce s létajícím ševci 

Princezna Helena    princ Miroslav    Princezna se zlatou hvězdou  

Princezna Amálka    princ Václav    Ledové Království 

Petronel    Grinch     Princ a Večernice  

Locika     Kristoff     Zlatovláska  

Anna     princ Radovan    Jak se budí princezny 

Cindy     Jiřík     Šíleně smutná princezna   





ODPOVĚDI 

 

Vánočka 

Helena 

Lití olova 

Zlato, Myrha, Kadidlo 

Bez prskavek 

Jmelí 

Půlnoční 

Večernice   princ Velen   Princ a Večernice 

Jasněnka   Švec Ondra   O létajícím ševci 

Princezna Krasomila  princ Miroslav  Pyšná princezna 

Zlatovláska  Jiřík    Zlatovláska 

Princezna Lada  princ Radovan   Princezna se zlatou hvězdou 

Růženka    princ Jaroslav   Jak se budí princezny 

Princezna Helena   princ Václav   Šíleně smutná princezna   

Princezna Amálka   učitel Václav   O vánoční hvězdě 

Petronel   Uriáš    Anděl Páně 

Locika   Evžen    Na vlásku 

Anna   Kristoff    Ledové Království 

Cindy   Grinch    Grinch 

 


