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ZNALEC ADVENTU
Kvízová hra

Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční
době, příbězích, postavách a reáliích.
Obsahuje:
 Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry
 Tři sady hvězd „znalců adventu“ – odměny pro hráče.

Hra je koncipována do tří kol (například pro využití ve třech setkáních
po sobě), přičemž v každém opakování přidáváme počet otázek. Hvězdy
pro jednotlivé stupně tiskneme na různé odstíny žlutého či zlatého
papíru pro rozlišení.
Otázky si hráči losují, lístky zpět do hry nevracíme, aby se otázky
neopakovaly. Pro usnadnění hry (pro mladší děti) lze umožnit výměnu
otázky, pokud hráč nezná odpověď.
V prvním kole stačí pro získání hvězdy odpověď na jednu otázku,
v druhém kole na dvě, ve třetím kole na tři. Upozorňujeme, že hra
zabere v posledním stupni víc než 15 minut!
Motiv hvězdy si děti mohou lepit do sešitů či složek, případně je možné
ho přenést na odznáčky – „placky“ či ho využít i jiným vhodným
způsobem.
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Co znamená slovo
advent?

Kolik nedělí má
advent?

Na co se
připravujeme
v adventu?

Jakou liturgickou
barvu používáme
v adventu?

Co to jsou roráty?

Kolik svící má
adventní věnec a
proč?

2

© PS AP – KVN, 2017

Kde žila Maria,
Jak se jmenovali
když k ní byl poslán
rodiče Jana Křtitele?
anděl?

Proč šla Maria
s Josefem do
Betléma?

V které části Svaté
země leží Betlém?

Kdo oznámil
Kam položila Maria
pastýřům narození
narozeného Ježíše?
Ježíše?
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Jak našli mudrci
cestu do Betléma?

Kdo patří do
Ježíšovy lidské
rodiny?

Proč se Ježíšově
rodině říká Svatá?

Komu říkáme
„předchůdce Páně“?

Co znamená slovo advent?
Kolik nedělí má advent?
Na co se připravujeme v adventu?

Příchod
Čtyři neděle
Na příchod Ježíše Krista (první
o Vánocích i poslední na konci časů)
Fialovou
Zvláštní adventní ranní mše
Čtyři, jednu za každou neděli
Zachariáš a Alžběta
V Nazaretě
Nechat se zapsat kvůli sčítání lidí
V Judsku
Do jeslí
Andělé
Šli za hvězdou
Josef, Maria a sám Ježíš
Ježíš = Bůh i člověk, Maria počala
z Ducha Svatého
Janu Křtiteli

Jakou liturgickou barvu používáme v adventu?
Co to jsou roráty?
Kolik svící má adventní věnec a proč?
Jak se jmenovali rodiče Jana Křtitele?
Kde žila Maria, když k ní byl poslán anděl?
Proč šla Maria s Josefem do Betléma?
V které části Svaté země leží Betlém?
Kam položila Maria narozeného Ježíše?
Kdo oznámil pastýřům narození Ježíše?
Jak našli mudrci cestu do Betléma?
Kdo patří do Ježíšovy lidské rodiny?
Proč se Ježíšově rodině říká Svatá?
Komu říkáme „předchůdce Páně“?
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Z jakého cizího
jazyka pochází
slovo advent?

Kdo má svátek
6. prosince?

Z jakého rodu
pocházel Josef?

Jak se jmenuje
národ, ze kterého
pocházel Ježíš?

Jak se jmenoval
římský císař v době
Ježíšova narození?

Co zpívali andělé
nad Betlémem?
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Kdo se přišel
podívat na malého
Ježíše jako první?

Které dary přinesli
mudrci Ježíšovi?

Jak se jmenoval
král, který chtěl
nechat malého
Ježíše zabít?

Co udělal král, když
zjistil, že Josef,
Maria a Ježíš před
ním utekli?

Ve kterém
evangeliu se vypráví
o narození Ježíše?

Co andělé zpívali
při Ježíšově
narození?
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Můžeme i my dnes
navštívit město
Betlém?

Kdo řekl Marii, že
se jí narodí Ježíš?

Jakou vlastnost
nejvíce oceňovali
lidé na biskupu
Mikulášovi?

Kde v Písmu
najdeme odkaz na
vola a osla, které
tradičně
zobrazujeme
v betlémech, a proč?

Z jakého jazyka pochází slovo advent?
Z latiny
Kdo má svátek 6. prosince?
Sv. Mikuláš
Z jakého rodu pocházel Josef?
Z rodu krále Davida
Jak se jmenuje národ, ze kterého pocházel Ježíš?
Izraelité nebo Židé
Jak se jmenoval římský císař v době Ježíšova narození?
Augustus
Kde Josef s Marií našli místo v Betlémě?
V chlévě
Kdo se přišel podívat na malého Ježíše jako první?
Pastýři
Které dary přinesli mudrci Ježíšovi?
Zlato, kadidlo a myrhu
Jak se jmenoval král, který chtěl nechat malého Ježíše zabít? Herodes
Co udělal král, když před ním Svatá rodina utekla?
Dal v Betlémě zabít malé chlapce
Ve kterém evangeliu se vypráví o narození Ježíše?
V Matoušově a Lukášově
Co zpívali andělé při Ježíšově narození?
Sláva na výsostech Bohu.
Můžeme i my dnes navštívit město Betlém?
Ano.
Kdo řekl Marii, že se jí narodí Ježíš?
Archanděl Gabriel
Jakou vlastnost lidé oceňovali na biskupu Mikulášovi?
Štědrost
Kde v Písmu najdeme odkaz na vola a osla, které tradičně zobrazujeme v betlémech, a proč?
U proroka Izaiáše (Iz 1,3) – zvířata znají svého hospodáře, ale lidé svého Boha ne.
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Je Jan Křtitel stejně
starý jako Ježíš,
mladší, nebo starší?

Který archanděl
zvěstoval narození
Ježíše Marii?

V které části Svaté
Jak se jmenovala
země leží město
příbuzná, kterou šla
Nazaret?
Marie navštívit?

Ke které adventní
neděli patří růžová
barva?

Kdo první oznámil
Ježíšovo jméno?
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Proč začíná
Kdo řekl „Zdrávas,
liturgický rok právě Maria, milostiplná,
adventem?
Pán s tebou“?

Kdo řekl
„Požehnaná jsi mezi
ženami a požehnaný
plod života tvého,
Ježíš“?

Jak daleko je asi
z Nazareta do
Betléma?

V kterém dnešním
Jak souvisí název
státě leží město
města Betléma
Myra, kde byl
(Dům chleba)
Mikuláš biskupem? s narozením Ježíše?
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U které řeky křtil
Jan Křtitel?

Narození Ježíše
slavíme 24., 25.
nebo 26. prosince?

Jaké postavy
nesmějí chybět
v betlémech?

Proč slavíme
o vánocích
půlnoční mši?

Je Jan Křtitel stejně starý jako Ježíš, starší, nebo mladší?
Starší
Který archanděl zvěstoval narození Ježíše Marii?
Gabriel
V které části Svaté země leží Nazaret?
V Galileji
Jak se jmenovala příbuzná, kterou šla Maria navštívit?
Alžběta
Kdo první oznámil Ježíšovo jméno?
Anděl
Ke které adventní neděli patří růžová barva?
Ke třetí
Proč začíná liturgický rok právě adventem?
Je
přípravou
na
připomínku prvního příchodu Páně na svět.
Kdo řekl „Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s tebou“?
Gabriel
Kdo řekl „Požehnaná jsi mezi ženami…“?
Alžběta
Jak je daleko z Nazareta do Betléma?
Asi 120 km
V které dnešní zemi leží město Myra, kde byl Mikuláš biskupem?
Turecko
Jak souvisí název města Betléma (Dům chleba) s narozením Ježíše?
Ježíš je chléb života
U které řeky křtil Jan Křtitel?
U Jordánu
Narození Ježíše slavíme 24., 25. nebo 26. prosince?
25.12.
Jaké postavy nesmějí chybět v betlémech?
Svatá rodina
Proč slavíme o vánocích půlnoční mši?
Ježíš se narodil v noci
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