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Trůn moudrosti 

ADVENT 

Kvízová hra – zkrácená varianta 

 

 

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 25 otázek trvá cca 10 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. Slovo „advent“ znamená „příchod“. 
2. Advent začíná první adventní nedělí a končí předvečerem slavnosti Narození 

Páně. 
3. V adventu se připravujeme na oslavu Ježíšova příchodu / na Vánoce. 
4. V adventu používáme fialovou barvu na znamení kajícnosti a soustředění. 
5. Adventní věnec má čtyři svíčky – jednu pro každou adventní neděli. 
6. Rodiče Jana Křtitele se jmenovali Zachariáš a Alžběta. 
7. V době, kdy k ní přišel anděl, žila Maria v Nazaretě. 
8. Předchůdcem Páně nazýváme Jana Křtitele. 
9. Josef pocházel z rodu krále Davida. 
10. Adventní neděle jsou každý rok čtyři. 
11. Marii oznámil narození Ježíše archanděl Gabriel. 
12. Jméno Ježíš Marii oznámil anděl. 
13. Adventní doba je první v liturgickém roce. 
14. Anděl pozdravil Marii slovy: „Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s tebou.“ 
15. Když Marie uslyšela, že porodí syna, řekla: „Jsem služebnice Páně.“ 
16. Když se Josef od anděla dozvěděl, že Panna Maria Božího Syna, přijal ji hned 

k sobě. 
17. Prorok Izaiáš psal, že panna počne a porodí syna. 
18. Jana Křtitele nazýváme předchůdcem Páně, protože s lidmi mluvil o obrácení a 

pokání. 
19. Po zvěstování odešla Panna Maria navštívit svou příbuznou Alžbětu. 
20. Alžběta přivítala Marii slovy: „Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod 

života tvého!“ 
21. Marie zůstala u Alžběty tři měsíce a pak se vrátila domů. 
22. Panna Maria byla Josefova snoubenka. 
23. Jan Křtitel hlásal „Připravte cestu Pánu!“, aby se lidé obrátili a uvěřili v Ježíše, 

který je přišel spasit. 
24. Josef s Marií byli zasnoubeni nedlouho před narozením Ježíše. 
25. Důležité biblické postavy adventu jsou Maria, Jan Křtitel, Alžběta, Josef a 

Zachariáš. 
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ŠPATNÉ VARIANTY 

1. Slovo „advent“ znamená „začátek zimy“. 
2. Advent začíná, když se objeví první čokoládoví Mikuláši, a končí zabitím 

vánočního kapra. 
3. V adventu se připravujeme na příchod tří králů. 
4. V adventu používáme bílou barvu, protože se těšíme na sníh. 
5. Adventní věnec má tolik svíček, kolik je členů rodiny. 
6. Rodiče Jana Křtitele se jmenovali Matouš a Sára. 
7. V době, kdy k ní přišel anděl, žila Maria v Betlémě. 
8. Předchůdcem Páně nazýváme proroka Izaiáše, protože o Ježíši psal. 
9. Josef pocházel z rodu krále Heroda. 
10. V adventu je každý rok různý počet nedělí, záleží na začátku zimy. 
11. Marii oznámil narození Ježíše její snoubenec Josef. 
12. Jméno Ježíš vybrala Marie spolu s Josefem cestou do Betléma. 
13. Adventní doba je poslední v liturgickém roce. 
14. Anděl pozdravil Marii slovy: „Buď zdráva, zasloužilá matko Páně, jsem rád, že 

jsem tě našel.“ 
15. Když Marie uslyšela, že porodí dceru, řekla: „Jsem služebnice Páně.“ 
16. Když se Josef od anděla dozvěděl, že Panna Maria čeká Božího Syna, šel to oslavit 

s přáteli. 
17. Prorok Izaiáš psal, že panna počne a porodí dvojčata. 
18. Janu Křtiteli říkáme předchůdce Páně, protože s lidmi mluvil o šíření křesťanství. 
19. Po zvěstování odešla Panna Maria navštívit své bratrance v Jeruzalémě. 
20. Alžběta přivítala Marii slovy: „Je dobře, že jsi uvěřila Písmu, určitě se to stane!“ 
21. Marie zůstala u Alžběty až do té doby, než si ji cestou do Betléma vyzvedl její 

snoubenec Josef. 
22. Panna Maria byla Josefova dcera. 
23. Jan Křtitel hlásal „Připravte cestu Pánu!“, aby lidé opravili silnici, po které pojedou 

Josef s Marií do Betléma. 
24. Josef s Marií byli manželé sedm let před narozením Ježíše. 
25. Důležité biblické postavy adventu jsou Maria, král David, prorok Daniel, Jan 

Křtitel a Jan Kasián. 
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