OKÝNKA 2022
ADVENTNÍ HRA V ULICÍCH VŠESTUD
Zkraťte si čekání na Ježíška a zahrajte si s námi tuto adventní hru plnou hledání v ulicích naší obce. Hra je
určena všem – dětem i dospělým.
Stejně, jako si každý prosincový den otevřete jedno okénko v adventním kalendáři a pochutnáte si na malé
čokoládce, rozsvítí se od prvního prosince každý podvečer dané číslo v okně některého z všestudských
domů.
Tedy prvního prosince se rozsvítí jednička, druhého přibude dvojka a na Štědrý den již bude zářit všech 24
čísel. Hledat proto není potřeba každý den, čísla budou postupně přibývat.
Smyslem hry je postupně obejít a najít všech 24 čísel. „Otevřít“ adventní kalendář.
Kde přesně čísla budou, neprozradíme, nápovědu však najdete na „Hrací kartě“, kde je uvedena ulice, ve
které se nachází dům, jež číslo rozsvítí. Do „Hrací karty“ si pak zapište číslo popisné daného domu – v závěru
hry se vám to může hodit!
POZOR! Rozsvícené číslo může být vidět z jiné ulice, než je adresa domu, někdy je potřeba trochu hledat.
Může být umístěno i na fasádě domu, na stromě, na brance…Také číslo popisné je někdy umístěno trochu
dál, či není ve tmě dobře vidět, proto si s sebou do ulic vezměte baterku.
Čísla budou svítit denně v rozmezí 16:00 – 19:00.
NOVINKA 3. ROČNÍKU
•

Vánoční hádanka
Chcete-li si hru ještě více zpestřit, hledejte každou prosincovou adventní neděli (tedy 4. 12., 11.
12., 18. 12.) v okolí domu vánoční hádanku, poznáte ji podle světýlka – svíčky…..všechny další
instrukce budou na místě. Odpověď na ni pak zapište do „Hrací karty“. Nestihnete-li hledat přímo v
neděli a přesto nechcete o hádanku přijít, sledujte web obce, kde se vždy následující pondělí
hádanka objeví.

•

Součet čísel
Letos myslíme i na starší děti a dospělé – buďte opět dětmi a hrajte také! Sečtěte všechna čísla
popisná, bude-li to správně, otevřete tak tajnou schránku u posledního čísla.

ZÁVĚR HRY
S posledním rozsvíceným číslem, tedy 24. 12. 2022, naleznou všechny děti odměnu. V tento den (Štědrý
den) je možné hledat a vyzvednout si odměnu v rozmezí 14:30 – 16:30. Pokud však dorazíte kolem 15:30,
zazpíváme si společně také vánoční koledy. Odměna je pro všechny děti, které poctivě hledaly (vhodná od
cca 1 roku), děti ze Všestud, děti navštěvující MŠ Všestudy a děti, které mají ve Všestudech příbuzné.
Nestihnete si odměnu na Štědrý den vyzvednout?
Potom máte šanci stavit se pro ni v lednu v obecní knihovně (přízemí budovy Úřadu a MŠ) v otevíracích
hodinách knihovny (pondělí 18:30 – 19:30), hrací kartu mějte prosím s sebou.
PŘÍJEMNÉ ADVENTNÍ HLEDÁNÍ VÁM PŘEJE OBEC VŠESTUDY!

