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Trůn moudrosti 

SVATÝ MIKULÁŠ 

Kvízová hra 

 

 

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

 
 

Katecheta si předem připraví vlastní kombinaci kvízových otázek. Hra 
s kompletní sadou 30 otázek trvá cca 10-15 minut. Správných a špatných variant 
by měl přibližně stejný počet, ale hra s převahou špatných odpovědí skýtá více 
zábavy.  

Při hře katecheta postupně čte otázky – teze; přečte-li se správná varianta, hráči 
zůstanou sedět, při špatné formulaci vstanou (je možné volit i jiné varianty – 
zvedání barevných kartiček nebo přihlášení se). Hráči odpovídají až na pokyn 
(„odpočítávání“), aby hráči „neopisovali“. Pokud někdo odpoví špatně, ze hry 
vypadává. V případě, že vypadne postupně celá skupina, hra se „resetuje“ a 
pokračují opět všichni. 

Úspěšní řešitelé dostávají lístky se zlatou korunkou, ti, kteří vypadli, se 
stříbrnou za účast. Vzory korunek jsou na samostatném listu, který se kopíruje 
na různě barevné papíry. Je samozřejmě možné zvolit i jinou variantu.  
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SPRÁVNÉ VARIANTY 

1. Mikuláš se narodil v řeckém městě Patrasu. 

2. Jméno „Mikuláš“ je z řečtiny a znamená „vítězný lid“. 

3. Podle legendy pocházel z rodiny bohatého obchodníka. 

4. Po smrti rodičů rozdal údajně majetek chudým ze svého města. 

5. Podle legendy přijal kněžské svěcení od svého strýce biskupa. 

6. Jako poměrně mladý kolem roku 300 dosáhl hodnosti biskupa. 

7. Biskupem zvolili Mikuláše lidé v Myře. 

8. Za prvního pronásledování křesťanů byl vězněn, mučen, ale později 

propuštěn. 

9. Zúčastnil se Prvního nicejského koncilu. 

10. Mikuláš zemřel ve svém sídelním městě Myře. 

11. Mikulášovo město Myra leží na území dnešního Turecka. 

12. Ostatky biskupa Mikuláše přenesli z Myry italští námořníci nebo piráti. 

13. Svatý Mikuláš je dodnes pohřben v městě Bari. 

14. Město Bari se nachází v Itálii. 

15. Mikuláš je už od nejstarších dob uctíván na Východě, zejména na území 

dnešního Ruska. 

16. Svatý Mikuláš má jako atribut berlu, mitru a tři zlatá jablka. 

17. Mikuláš je patronem dětí, námořníků a obchodníků. 

18. Tradiční datum mikulášských návštěv dětí je 5. prosince (předvečer svátku) 

večer. 

19. Nejstarší zprávy o mikulášské nadílce v Čechách jsou ze 14. století 

20. V Praze jsou nejznámější kostely sv. Mikuláše na Malostranském a 

Staroměstském náměstí. 
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ŠPATNÉ VARIANTY 

1. Mikuláš se narodil ve švédském městě Stockholmu. 

2. Jméno „Mikuláš“ je severské jméno a znamená „vítěz nad sněhovou závějí“. 

3. Podle legendy pocházel z rodiny bohatého chovatele velbloudů. 

4. Po smrti rodičů údajně svůj majetek výhodně investoval, aby mohl 

podporovat místní nemocnici a sirotčinec. 

5. Podle legendy přijal kněžské svěcení od neznámého potulného biskupa, 

kterého nějakou dobu hostil ve svém domě. 

6. Jako poměrně mladý kolem roku 300 se stal kardinálem a později papežem. 

7. Biskupem zvolil Mikuláše tehdejší místní parlament. 

8. Za prvního pronásledování křesťanů byl nejdřív zajat, ale pak jmenován 

císařským poradcem pro vyhledávání křesťanů. 

9. Zúčastnil se II. vatikánského koncilu. 

10. Mikuláš zemřel ve vyhnanství poblíž moravského Velehradu. 

11. Mikulášovo město Myra leží v Antarktidě. 

12. Ostatky biskupa Mikuláše přenesli z Myry severští Vikingové. 

13. Svatý Mikuláš je dodnes pohřben v bývalé Konstantinopoli, dnešním 

Istanbulu. 

14. Město Bari se nachází nedaleko egyptské Káhiry. 

15. Mikuláš je nejvíc uctíván až od 20. století na Novém Zélandu. 

16. Svatý Mikuláš má jako atribut berlu, mitru a kytici růží. 

17. Mikuláš je patronem žen nad 55 let, řidičů autobusů a zahradníků. 

18. Tradiční datum mikulášských návštěv dětí je 8. května během celého dne 

(státní svátek, a tedy volno). 

19. Nejstarší zprávy o mikulášské nadílce v Čechách jsou z roku 1896. 

20. V Praze jsou nejznámější kostely sv. Mikuláše na Václavském a Karlově 

náměstí. 
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