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AHOJ  DĚTI! 
Vánoce už klepou na dveře, ještě dva pomyslné krůčky a probudíme se do Štědrého dne… Konečně po 

adventním očekávání a přípravách bude vše připraveno uvítat narozeného Ježíška. Kde jsou nachystána 
otevřená čistá srdce, bude radost nesmírná. Je kvůli čemu se radovat, protože Bůh nás lidi velmi obdaroval. 

Štědrost dává jméno i 24. prosinci. Každý z nás asi rád dostává tajemné dárky – překvapení. Bez 
štědrosti by Vánoce nebyly tím, čím jsou. Ještě než ale přijde ta kouzelná chvíle, kdy se rodina sejde u stromku 
po štědrovečerní večeři a dojde na vytoužené rozbalování dárků, dokončíte vybarvování obrázku s adventním 

věncem. 
Jako malý vánoční dárek je pro vás připraven pohádkový obrázek. Můžete si ho celý pěkně vybarvit a zároveň hledat 

6 ukrytých předmětů, které jsou dole pod obrázkem. Není to úplně snadné, protože ukryté předměty se sice shodují tvarem, ale 
mohou se lišit velikostí. 

Takže přeji úspěšné hledání a hlavně krásné Vánoce plné radosti a lásky.  
(Otazníček) 
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PRO  STARŠÍ: 

Hvězda přináší důležitá slova z evangelia sv. Lukáše: Císař Augustus – nařízení – soupis lidu – Galilea – Nazaret – 
Judsko – město Davidovo – Betlém – Josef – rod Davidův – snoubenka – Maria – požehnaný stav – jesle – Ježíš – prvorozený 
syn – pastýři – širé nebe – noc – hlídka – stáda – anděl Páně – záře – bázeň – zvěst – veliká radost – Kristus Pán – děťátko – 
množství – nebeské zástupy – Bůh – pokoj lidem – dobré vůle – klanění – dar. 

Čtena takto rychle za sebou vyvolávají pocit, že se děje něco velmi důležitého, chtějí říci, že dramatické události jedné 
noci zásadně zasáhly do dějin lidstva. Narodil se Boží syn – Ježíš. Bůh poslal na svět Spasitele!! (Tajenka – 20 písmen). 

Ta se objeví po vyluštění osmisměrky – hvězdy. Dvouslovná spojení nejsou rozdělena a jednotlivé výrazy se mohou 
překrývat. 

Po přečtení tajenky snad stačí už jen dodat, že naše radost může a má být opravdu obrovská. Přeji krásné Vánoce a do 
nového roku 2015 hodně Božího požehnání. 

(EJ) 

Řešení z minulého Poutníka: Řešení adventního sudoku 


