
Místo, kde se ukrývá malé překvapení ti 
prozradí písmena na správné trase od kmenu 
stromku po hvězdu.

Dárky v různých zemích nosí různé bytosti. Pár z nich je na 
seznamu dole. Najdi je a vyškrtej v osmisměrce. Pak si vypiš 
všechna nezaškrtnutá políčka, která mají zelenou barvu a 
zjistíš, kde hledat drobný dáreček.

JEŽÍŠEK 
SANTA CLAUS (Amerika, původ v Nizozemí) 
DĚDA MRÁZ (Rusko, Bělorusko, část Ukrajiny)

BEFANA (Itálie) 
PAPÁ NOEL (Španělsko) 
PÉRE NOEL (Francie) 
WEIHNACHTSMAN (Německo - sever) 
CHRISTKIND (Německo - jih, Rakousko) 

 

VELKÝ UKKO (Finsko) 
JULEMAND (Dánsko) 

KOZA KRÁLE OLAFA (Norsko) 
JULTOMTEN (Švédsko) 
SVATÝ BASILEJ (Řecko) 
FATHER CHRISTMAS 
(Velká Británie) 

MIKULÁŠ (Polsko) 



Pomocník urychlí hledání písmena, když čteme zakódovanou 
zprávu a nemáme v tom takovou praxi. 
Podívejte se na 1. znak - pokud je to např. čárka, stačí koukat jen 
na levou část tabulky, pod písmeno T.
Pokud je další znak zase čárka, zas koukáme jen na levou část 
pod písmenem T a tím zužuje se výběr na 1/4 na písmena pod M 
atd. A tak postupujeme dál, s tím, že čárky jsou vždy v dané části 
tabulky vlevo, tečky vpravo.

Morseovka mezi tajenkami a šiframi nesmí chybět. A aby byla 
tochu slavnostní a vánoční, jsou místo teček kouličky a místo 
čárek větvičky . . . 
Třeba AHOJ napíšeme takto:

A teď už se můžeš pustit do luštění. Neboj, je tu i nápověda :)

A H O J



DIVILI BYSTE SE, JAK ODLIŠNÉ VÁNOČNÍ TRADICE
MOHOU BÝT I V EVROPĚ.   
V NORSKU KOŠTĚ SCHOVÁVAJÍ PŘED 
ČARODĚJNICEMI.   
NA VÝHRU VE VÁNOČNÍ LOTERII SÁZÍ ŠPANĚLÉ. 
POLENA RODINY LITEVCŮ SPOLU PÁLÍ.
PAVUČINKA ZNAMENÁ ŠTĚSTÍ NA UKRAJINĚ.

Zakroužkuj v následujícím textu vždy tolikáté písmeno,
kolikátý prosinec je v našich končinách nejjdůležitější den  
Vánoc. 

A teď už snadno zjistíš, kde se úkrývá malý dáreček. 

Do šifrovací mřížky se místo teček nastěhovali sněhuláci.
Pozorně si prohlédni mřížku i zašifrovaný text. Čáry určují, 
o kterou z 9 trojic písmen se jedná, poloha sněhuláka (zda je 
vlevo, uprostřed nebo vpravo) určí písmeno z trojice.
Takto bude vypadat v šifře pozdrav:

A H O J



Vyplněním křížovky o vánočních a předvánočních zvycích 
získáš v tajence nápovědu, kde pátrat po nějaké odměně.

1. Jaké ovoce se krájí po štědrovečerní večeři na předpovídání 
budoucnosti?
2. Budoucnost se předpovídá i litím . . .
3. Co se dává pod talíř u štědrovečerní večeře, aby v příštím roce 
bylo dostatek hojnosti a peněz?
4. Když se někdo na štědrý den postí, prý uvidí zlaté . . .
5. Věší se nade dvěře či doprostřed místnosti, aby bylo možné pod 
ním projít a nebo políbit. Co je to? *
6. Říká se, že noci upije. A je také ochranitelkou proti 
čarodějnicím.
7. Jak se říká čtvrté svíci na adventním věnci?
8. Jak se nazývá období čtyř neděl před Prvním svátkem 
vánočním?

* Jedna z legend říká, že bylo původně stromem, ze kterého byl vyroben kříž, na kterém 
byl Ježíš ukřižovaný. Strom studem uschnul a rozpadnul se na větvičky. Tím, že nosí 
lidem štěstí se snaží odčinit svoji vinu.


