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AAHHOOJJ    DDĚĚTTII!!  
V adventu jste tvořily z malých obloučků stromek. Nebylo to náhodou. O Vánocích v dne�ní době přece 

stromek nechybí snad v �ádné domácnosti. Je to krásná vánoční tradice. Na kouzelné chvíle u stromečku 
o �tědrém večeru se tě�íme určitě v�ichni bez rozdílu. Stromek sehraje i hlavní roli v zimní pohádce, do které 
se dnes podíváme. 

SEN O VÁNOČNÍM STROMKU 
Na nedaleké stráni stojí stromek. Studí ho čerstvě napadlý sníh a stahuje svou vahou větvičky nízko 

k zemi. Stromečku se to moc nelíbí, ale nedá se nic dělat. Zima sotva začíná a do prvních jarních paprsků slunka zbývá dost 
času. 

�eří se a stromek usíná. Zdá se mu 
krásný sen. Stojí v teple, v místnosti a je 
nádherně vyzdoben � na některých 
větvičkách jsou nazdobené perníčky, jinde 
slámové ozdoby a dokonce i skleněné koule. 
Na jiných větévkách zase hoří zapálené 
svíčky. Stromek si připadá slavnostně. 
Rozhlí�í se a jeho zrak spočine na krásném 
betlému. Je v něm mnoho postav, zvířátek, 
ale hlavně je tam Panna Maria, Josef 
a narozený Je�í�ek. Najednou se ozve 
zvonek � jemné zacinkání a stromek si 
v�imne i dárečků, které jsou pod ním 
ulo�ené. Přichází celá rodina. Dětem září 
oči při pohledu na stromek a dárky. V�ichni 
zpívají koledy a je tu moc milo. Pak začne 
rozdělování dárků. Ka�dý něco dostane 
a má velkou radost. V�ichni děkují 
Je�í�kovi za dárky� 

Bum! �i�ka letí z velké vý�ky a narazí 
na stromek. Ten je rázem vzhůru. Zase 
chlad, tma a � �koda, byl to jen sen. 

To, o čem se stromečku zdálo, chceme 
pro�ít opravdu a snad se nám to u� brzy 
vyplní. Dnes při čtvrté adventní neděli je ke 
�tědrému dni opravdu u� jen malý krůček. 

Nezapomeňme stále děkovat Pánu za dar největ�í � za narozeného Je�í�ka. 
Na vánočním stromku hledejte dvojice stejných ozdob a svíček. Přeji krásné Vánoce. 

(Otazníček) 
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Pro starší: 

Stojíme na samém konci adventu, tedy na prahu Vánoc. Stromek nebude chybět ani tady. Poslou�í nám toti� jeho tvar � 
pro doplňovačku. Pokuste se doplnit ji celou a pak se zaměřte na čísla u jednotlivých písmen. Ta toti� skrývají tajenku � dnes tu 
největ�í událost. Událost tak zásadní, �e nad ní člověk mů�e stále �asnout. Jako nápověda poslou�í první kapitola Janova 
evangelia. Víc u� neprozradím. 

Nechme se tedy touto skutečností oslovit a obohatit, proto�e pak bude ta na�e vánoční radost opravdová. Po�ehnané 
Vánoce. 
Doplňovačka: 

1. Typ vánočního stromku 
2. Místo Je�í�ova narození 
3. Jiný název pro toto místo (město �) 
4. �Dopravní prostředek� svaté rodiny 
5. Jméno císaře, který vyhlásil soupis lidu 
6. Opak krátké pouti 
7. Název krajiny kolem Jeruzaléma 
8. Jméno �eny a mu�e u jeslí 
9. Důvod pouti této dvojice do Betléma 
10. Prorok, který o Betlému mluvil 
11. Předchůdce Páně 
12. Událost v Betlémské stáji 
13. Matka Jana Křtitele 
14. Dokončení jásavého výroku: �Sláva na � 

vůle!� 
Tajenka: �A � 35 písmen �! 

(EJ) 

Ře�ení z minulého Poutníka: 
Věřím, �e se vám adventní obrázek povedl a z obloučků vznikl stromeček. 
Ve větách bylo ukryto: 1. ADVE, 2. DVEN, 3. VENT, 4. ENTA, 5. NTAD, 6. TADV 


