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Adventní putování 

 První část úkolů tě dovede na určitá místa. Můžeš se na cestu vydat s někým z rodiny.

 Na těchto místech získáš odpovědi/čísla, která zapíšeš do okýnek.

 Je pro tebe připraveno 15 úkolů. Abys získal odměnu, musíš splnit – vyřešit nejméně 10 z nich.

 Až splníš úkoly a získáš odpovědi, přijdeš s nimi za paní Hoblíkovou (obecní úřad) nebo za paní 
Skalskou (domů) a odevzdáš svoji hrací kartu. Za vyřešení dostaneš odměnu.

 Prosíme tě, nenič to, co je připravené. Budou to potřebovat i ostatní, dej jim šanci, aby mohli také 
splnit úkoly. A ukliď pomůcky, aby se nezničily. Děkujeme ti. Užij si naši hru � �!

Úkol č. 1    Co je pověšené na vstupních dveřích školy v Košticích?

Úkol č. 2   Na Vinci na křižovatce na tebe čekají zvířátka, víš jak se jmenují? Jejich název zapiš.

Úkol č. 3   U obecního úřadu nalezneš betlém, kdo leží v kolébce? 

Úkol č. 4   V okně budovy Obecního úřadu v Košticích je výstava pohádkových bytostí. Dobře si je prohlédni
a napiš jejich název.

Úkol č. 5   V altánku ve Vojničkách je chudý vánoční strom a pomoz nám jej vyzdobit. Namaluj 1 ozdobu a 
umísti ji na stromek. Pokud úkol splníš zapiš do kolonky „ANO“

  

Úkol č. 6   Na kraji parku ve Vojničkách je starobylá zvonička, tvým úkolem je spočítat, kolik musíš udělat 
kroků od této zvoničky k altánu – počet zapiš do rámečku.

Úkol č. 7   V Želevicích u kapličky stojí zimní postava. Uhádneš, kdo to je?
Stojí klouček stojí, sluníčka se bojí, jak je v záři sluníčka, hned je samá slzička.

Úkol č. 8   V Želevicích jsou dva vánoční stromečky, pod jedním na tebe čekají zvířátka, spočítáš je? 

Úkol č. 9   Na lávce na Ostrov najdeš vánoční ozdoby, jakou mají barvu?



Úkol č. 10   Ve Vojnicích najdi dům, který slouží jako stará hasičská zbrojnice, jakou má dům barvu? 

Úkol č. 11   Ve Vojnicích je kaple. Když vstoupíš/podíváš se dovnitř, uvidíš nad oltářem obraz,                     
kdo je na něm? 

Úkol č. 12   Dojdi ke zvoničce u bývalého převozu v Košticích a spočítej stromy stojící podél cesty směrem 
k Novákovým (k parku). Počet zapiš.

Úkol č. 13   Jak se jmenují tři králové, kteří přinesli dary Ježíši při jeho narození? 

Úkol č. 14   Proč rozsvěcíme 4 svíčky na adventním věnci? Zjisti, jaké mají svíčky význam, a dobře si to 
zapamatuj, budeš to potřebovat - zeptáme se.

Úkol č. 15   Dojdi se podívat na sběrný dvůr, na vratech na tebe čeká nějaký úkol.  

Tak a máš hotovo � �! Ještě poslední úkol: namaluj zimní obrázek a ukaž ho při získání odměny. 

Dojdi za paní Hoblíkovou na Obecní úřad Koštice nebo za paní Skalskou, odevzdej herní list, ukaž obrázek 
a vyzvedni si malou odměnu za splnění úkolů do 22. 12. 2021

       
 Hru připravily členky VOŽEKOVO sdružení ve spolupráci s Obecním úřadem Koštice. MS Žedlička a místní knihovnou.




