
 ČLOVÍČKŮV ADVENTNÍ KALENDÁŘ 



 Milí Človíčci, milí rodičové, 

 i letos jsme si pro vás připravili netradiční Adventní kalendář.  Budeme 
 moc rádi, když se Vám bude líbit a zkrátí Vám čas při čekání na Ježíška. 

 Kalendář je sestaven z 24 obrázků (+1 Betlém, ke kterému můžete 
 figurky skládat), každý obrázek je spojen s 1 úkolem. Všechny si 
 vytiskněte, pak si do ruky vezměte nůžky :) Každý obrázek si vystřihněte 
 i s částí kde je napsaný úkol -  ta Vám poslouží jako stojánek (můžete 
 nechat jen tak stát,  nalepit na jakoukoliv podložku, nebo se na stojánek 
 vykašlat a nalepit postavičku třeba na ruličku, apod.). Až postavíte všech 
 24 obrázků, vznikne Vám váš vlastní jedinečný Betlém a už bude čas 
 vyhlížet Ježíška z okna. K několika úkolům se také pojí pracovní listy, 
 které Vám s plněním pomohou. 

 Přejeme Vám krásný adventní čas 
 Vaši Trenéři Atletika Človíček 





























 Pracovní listy 

 Dopis Ježíškovi 

 Věnec na dveře 

 Básničky 

 Oblékání Človíčka 

 Přání 

 Papíroví sněhulák 

 Koledy 

 Vánoční tvoření 

 Krmítko 





 Věnec na dveře 
 Zvol si několik barevných papírů nebo odstínů jedné barvy. Na jeden 
 z papírů si obkresli talíř či pokličku a do středu vzniklého kola obkresli 
 mističku nebo větší hrneček a vystřihni, aby ti vznikl základ pro věnec. 
 Dále si vystřihni připravené šablony (hvězda, list mahonu + červená 
 kulička, ptáček, vánoční baňka, větvička) a obkresli na barevné papíry, 
 každou šablonu několikrát. Následně je lep na základ věnce tak aby ti 
 vznikl krásný bohatý věnec. Až budeš mít věnec hotový, na zadní stranu 
 už zbyde přilepit provázek na pověšení a máš hotovo. 



 Básničky pro Mikuláše 

 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. 

 Kde se vzal, tu se vzal, 
 Mikuláš pod okny stál. 
 V ruce velkou berličku, 
 na hlavě měl čepičku.  
 Z bílých vousů teplý šál, 
 takhle, děti, vypadal! 
 Kdo to klepe? Bílý pán. 

 Mikuláš dnes přišel k nám. 
 Anděl a čert přišli s ním, 
 zjistit, jestli nezlobím. 

 Mikuláši, Mikuláši  
 proč mě dneska čerti straší?! 
 Já nezlobím maminku 
 jenom někdy chvilinku… 
 a pak běžím dát jí pusu 
 a pak tiše bez rámusu 
 jdu si s tátou hrát nebo 
 klidně spát… 



 Človíček oblékání 
 Našemu Človíčkovi začíná být už trochu zima, dokresli mu prosím zimní 
 oblečení, ať nám přes Vánoce nezmrzne. 



 Sněhulák 
 Udělej z novin nebo papíru 3 koule, jak se patří pro sněhuláka. Potom 
 popros mamku nebo taťku, aby ti je pomocí jehly a nitě koule spojili, tak 
 že koule na nit navlékne jako korále. Na konci nitě tj. pod spodní koulí je 
 dobré přivázat knoflík, aby nit neprojela koulí celá. Pak už jen stačí 
 nalepit z papíru vystřižené oči, pusu, nos ruce a knoflíky a parádní 
 sněhulák je na světě. 

 Ať se daří!!! 

 Přání 
 Je to jen na tvé fantazii, pro začátek stačí přeložit papír na polovinu. 
 Dáme Ti pár typů jak horní stranu ozdobit… 

 - nakresli obrázek 
 - vystřihni a nalep obrázek 
 - pomocí prstů a barev vytvoř obrázek 
 - použij tiskátka nebo nálepky 
 - použij nastříhané kousky papíru, třpytky, vatu 



 Vánoční koledy 

 Štěstí, zdraví, pokoj svatý 
 Štěstí, zdraví, pokoj svatý 
 vinšujeme vám, 
 nejprv panu hospodáři pak našim 
 dítkám. 
 Zdaleka se beřeme, novinu vám 
 neseme, 
 co jest se nám přihodilo v městě 
 Betlémě. 

 Narodil se tam synáček posílá 
 mě k vám, 
 byste mu koledu dali - však já mu 
 ji dám. 
 Chlebíčka nechce bráti, nakrmila 
 ho máti, 
 rač tolárek, neb dukátek máte 
 poslati. 

 Pěkně Prosím, odbuďte mě, 
 nemám tu kdy stát. 
 Ještě musím do Betléma dítko 
 kolíbat. 
 Dítko to je bohatý, v nebi vám to 
 zaplatí, 
 že se budete po smrti s ním 
 radovati. 

 Slyšte, slyšte, pastuškové 
 Slyšte, slyšte, pastuškové, 
 jaké znějí zpěvy nové 
 v této noční hodině 
 u betlémské krajině. 

 Andělé se tam zjevují, 
 slávu a čest prozpěvují, 
 pacholátku zkroušeně, 
 jež si hoví na seně. 

 Děťátko, je syn Boží, 
 nemá pozemského zboží. 
 Tak zde leží maličký, 
 synek chudé matičky. 

 A tam od východu z dáli, 
 pospíchají moudří králi, 
 aby vzdali chválu, čest, 
 tomu jenž Pán králů jest. 

 I my jdeme k chudé stáji, 
 ta dnes podobá se ráji, 
 zpěv andělský odtud zní, 
 sám syn Boží bydlí v ní. 

 Já bych rád k Betlému 
 Já bych rád k Betlému,  
 k Ježíšku malému.  
 Mám doma křepeličku  
 a pěknou žežuličku,  
 ty mu odvedu.  
   
 Bude žežulička vyrážet Ježíška.  
 U hlavičky jeho sedávat,  
 líbezně mu bude kukávat:  
 Ku Ku Ku! Ku Ku Ku!  
 Zdráv budiž Ježíšku! 



 Vánočná tvoření 
 Papírové baňky 1 
 Vyber si pár barevných papírů a nastříhej je na 1cm široké proužky. Délka 
 proužku je libovolná tj. jak dlouhý proužek máš tak velká bude baňka. Na 
 jednu baňku potřebuješ několik stejných proužků(čím delší proužky máš, 
 tím více proužků budeš potřebovat). Středy proužků si označ tužkou a 
 popros rodiče, jestli ti pomohou s jehlou navléct středy proužků na nit. 
 Potom proužky rozlož do kola a po směru hodinových ručiček navlečte 
 postupně konce všech proužků.  Za posledním proužkem udělejte na niti 
 uzlík a očko na pověšení. 

 Náš typ  : Délka proužku na průměrně velkou baňku je  cca 21cm (šíře A4). 

 Papírové baňky 2 
 Z barevného papíru si vystříhej 8 stejných tvarů (kolečko, kapka, čtverec, 
 hvězda), vždy 2x stejnou barvu. Potom tvary přelož napůl a jednou půlkou 
 slep s další barvou. Než slepíš poslední dvě polovičky k sobě, dej mezi ně 
 očko z provázku.  A „tadá“ krásná ozdoba je na světě! 



 Stromeček 
 Na zelený papír obkresli talíř, vystřihni a následně rozstřihni na 2 poloviny. 
 Spoj a slep strany k sobě a vytvoř kužel. Takže ti jednou prací vzniknou 2 
 stromečky. Teď už stromečky ozdob a je to. Použij vystříhaná kolečka, 
 hvězdičky cokoli. 

 Krmítko 
 Z PET lahve, či kartonu od mléka 

 1.  Vyřízněte v kartonu/ lahvi otvor. 
 2.  Nahoře uprostřed nebo ve víčku provlečte provázek na zavěšení. 
 3.  Krmítko můžete ozdobit dle vlastní fantazie. 

 Z plechovky 

 1.  Natřete plechovku lepidlem. 
 2.  Omotejte na  jí celou provázkem (na začátku si nechte kousek 

 provázku volně). 
 3.  Začátek a konec provázku spojte a tím vytvoříte oko na zavěšení. 

 Náš typ:  Můžete na spodní části plechovky přimotat  klacík jako bidýlko. 


