
Adventní kalendář
HRAVÝLETY 



Skřítci Aloisíci si včera hráli na schovávanou, ale
ztratili v lese rukavičky. Pomůžete jim najít stejné

dvojice?
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Kaprovi v rybníku Olšovci byla taková zima, že se
tak třepal, až mu opadaly šupiny. Pomůžete

vodníkovi Jedovníkovi mu je domalovat?
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Skřítek Pepík sice našel svůj ztracený škrpál, ale teď
se nemůže rozhodout, co si má vzít na sebe, když

je taková zíma. Vyberte zimní oblečení:
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Kostelník Popleta už se taky chystá na Vánoce.
Pomozte mu domalovat okna a dveře domku a

obě budovy vánočně ozdobte.
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Čertíkovi Vojtíkovi je dnes v pekle šílená zima, bude
potřebovat zimní svetr. Vybarvi ho:



Dneska myška Řepinka nehledá brášku, ale
rozkutálené vánoční ozdoby. Najdete 3 hvězdičky a

4 zvonky?
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Cukrovarník Vašek našel svoje cukrové homole a
upekl perníčky. Kdo mu pomůže pana perníčka

ozdobit?
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Víla Studněnka se přes zimu stará i o tu správnou
potravu pro zvířátka. Spojte, kdo se čím živí:
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Kouzelnice Slaměnka si spočítala, že letos zase
moc sněhu nebude a vyčarovala sáňky, které jezdí

po trávě. Namalujete na ně sami sebe?
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Kníže Václav zapálil svíčku za každého padlého
blanického rytíře. Poznáte, která svíčka je nejkratší

a která nejdelší?
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Zajíček Třešinka se rozhodl vám udělat radost a
daroval vám jednu svoji mrkev na sněhuláka.

Domalujte sněhuláka.
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Princezna Jitřenka už se moc těší na dárečky.
Spočítejte, kolik dárků na ni pod stromečkem čeká.
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Malíř Otakar si nachystal paletu krásných lesklých
barev, aby si vyzdobil svůj byt. Hvězdičky nejprve

obtáhněte a pak vymalujte.
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Alchymista Maxmilián moc dobře ví, že dopřát si
občas nějakou dobrůtku je lepší než všechny

lektvary světa. Domalujte vánoční cukroví.
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Hvězda Vega spatřila na obloze kometu a teď ji
nemůže najít. Pomůžete jí a nakreslíte nejkratší

cestu ke kometě?
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Víla Motolinka má přes zimu hodně práce s
krmením zvířátek. Musí poznat, komu patří které

stopy, poradíte jí?
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Vodník Zelenáč si chtěl ozdobit stromeček a
zapomněl, že se mu barvy z ozdob ve vodě smyjou.
Pomůžete mu domalovat pravou kouli podle vzoru

a pak obě vybarvit?
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Víla Dostra měla už nachystaný krásný adventní
věnec, ale Klepetáček jí ho rozstříhal. Pomůžete

věnec zase složit?
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Skřítek Opučka už obstaral svoje zvířátka, ale
mezitím se nám tady něco pomíchalo. Které

obrázky nepatří mezi ostatní?
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Víla Meducínka teď musí pokrýt zemi sněhem.
Vločky jí ale roztávají před očima. Pomůžete

domalovat chybějící části?
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Už i skřítek Radovánek se chystá na vánoční
výzdobu. Jedny zvonečky jsou ale jiné než ty

ostatní, najdete je?
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Princezna Notička už zpívá vánoční koledy,
poznáte, které jsou znázorněné na obrázku?
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Zítra už jsou Vánoce!
Můžete si vymalovat ozdoby s hrdiny z hravýletů,

vystřihnout je a pověsit na stromek nebo na okno.
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Veselé Vánoce vám přejí andílkové lásky,
zdraví, štěstí a pohody a vaše 
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