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Kvízová hra „48“ 

Zkrácená varianta 

ADVENT 

 

Jednoduchá kvízová hra pro zpestření setkání dětí i dospělých, případně pro 
ověření znalostí o tématu. 
 

 
 

 

Ke hře potřebujeme: 

Rozstříhané lístky s čísly 1 – 48 (viz přiložená tabulka), obálku pro každého 
hráče, příslušnou tematickou sadu otázek 

Jak hrát? 

Tabulku s čísly rozstříháme (optimální je vytisknout ji pro zvýraznění na 
barevný papír a zalaminovat). 

Rozdáme hráčům obálky a lístky rozmístíme na stůl tak, aby čísla nebyla vidět. 

Hráči si postupně losují čísla a vedoucí hry podle vylosovaného čísla pokládá 
otázku. Pokud hráč odpoví správně, lístek si vloží do obálky a získává bod. 
Pokud ne, může se o odpověď přihlásit kterýkoliv jiný hráč, kterému v případě 
správné odpovědi první hráč lístek předá. 

Některá čísla otázky nemají a jsou tzv. „bonusová“; po jejich vylosování hráč 
získává bod automaticky. 

V případě potřeby (zisk většího počtu bodů v rámci hry) je možno počet 
„bonusových“ čísel zvýšit.  



Materiál vytvořilo © Katechetické středisko AP 2019 

2 

 

OTÁZKY (A ODPOVĚDI) 

1. Co znamená slovo advent? (Příchod) 

2. BONUS 

3. Kterým dnem začíná advent? (První nedělí adventní) 

4. Kterým dnem advent končí? (Předvečerem slavnosti Narození Páně / 

Štědrým dnem) 

5. Kolik má advent nedělí? (Čtyři) 

6. Na co se o adventu připravujeme? (Na oslavu Ježíšova příchodu / na 

Vánoce) 

7. Jaká je liturgická barva adventu? (Fialová) 

8. BONUS 

9. Kolik svíček má adventní věnec? (Čtyři) 

10. BONUS  

11. BONUS  

12. Jak se jmenoval Ježíšův předchůdce? (Jan Křtitel) 

13. Jak se jmenovali rodiče Jana Křtitele? (Zachariáš a Alžběta) 

14. Z jakého rodu pocházel Josef? (Z Davidova rodu) 

15. BONUS 

16. Kdo oznámil Panně Marii jméno Ježíš? (Archanděl Gabriel) 

17. Kdo oznámil Zachariášovi, že bude mít syna? (Archanděl Gabriel) 

18. Co dělal Zachariáš, když se mu zjevil anděl? (Obětoval kadidlo v chrámu) 

19. Co začíná adventem? (Nový liturgický rok) 

20. BONUS 

21. BONUS 

22. Jak pozdravil anděl Marii? (Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!) 

23. Proč označujeme Jana Křtitele jako předchůdce Páně? (Protože s lidmi 

mluvil o obrácení a pokání) 

24. Na co se Panna Maria zeptala nejdříve, když uslyšela, že porodí syna? (Jak 

se to stane?) 

25. Jakými slovy Panna Maria souhlasila s tím, co chtěl Bůh? (Slovy „Jsem 

služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova.“) 

26. BONUS 

27. BONUS 
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28. BONUS 

29. Co řekla Alžběta Pannu Marii, když ji přišla navštívit? (Požehnaná ty mezi 

ženami a požehnaný plod života tvého!) 

30. Co udělalo dítě, které nosila Alžběta pod srdcem, když přišla Panna Maria? 

(Radostně se pohnulo) 

31. Jak dlouho zůstala Panna Maria u Alžběty? (Asi tři měsíce) 

32. Co nejprve napadlo Josefa, když se dozvěděl, že Panna Maria čeká dítě? (Že 

se s ní rozejde, potom ji ale přijal k sobě) 

33. Kdo patří do Svaté Rodiny? (Josef, Panna Maria a Ježíš) 

34. BONUS 

35. Co udělal Zachariáš, když mohl po narození syna opět mluvit? (Zazpíval 

Bohu chvalozpěv) 

36. BONUS 

37. Ve kterém městě žila Panna Maria, když k ní přišel archanděl Gabriel? 

(V městě Nazaretě) 

38. BONUS 

39. Jak doplníte verš proroka Izaiáše „Hle, Panna počne a...“ (…porodí syna) 

40. V jakém současném státu leží město Betlém? (V Izraeli) 

41. BONUS 

42. Co se stalo Zachariášovi poté, co mluvil s andělem v chrámu? (Oněměl, 

protože mu neuvěřil, že se mu narodí syn) 

43. Jak oznámil Zachariáš jméno svého syna lidem? (Napsal ho na tabulku) 

44. BONUS 

45. Z jakého jazyka pochází slovo „advent“? (Z latiny) 

46. BONUS 

47. Kdo byl starší, Panna Maria nebo její příbuzná Alžběta? (Alžběta) 

48. BONUS 
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1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 

37 38 39 40 41 42 

43 44 45 46 47 48 
 

 

 


