
Staročeský Betlém 
Tuto hru jsme hráli na prosincové výpravě 11.-13.12.2009 do DDM v Lomnici nad Popelkou. 
Hra to nebyla nijak náročná a byl to jen vhodný doplněk k celému výletu i když v průběhu se 
ukázalo, že i takováhle hra dokáže děti zaujmout (venku mě děti nenechaly skoro vydechnout 
jak chtěly abych odhazoval lístečky ☺). Dětí hrálo 7, ale u tohoto typu her nehraje počet dětí 
žádnou roly. 
 
Průběh: 
Děti sbíraly kartičky (cca 2x2 cm),  na kterých byl vyobrazen Josef s Marií a Ježíškem. 
Kartičky si dávaly do plastikového pouzdra, které měly podepsané, aby si pouzdra 
nepopletly. Kartičky získávaly za pořadí v různých soutěžích (1.-3. místo 3 obrázky, 4.-6. 
místo 2 obrázky, 7.-8. místo 1 obrázek – případně se upraví podle počtu dětí) a pak je také  
hledali po celou dobu výletu, kdy je vedoucí schovávali v DDM a neboje různě, více či méně 
nápadně, rozhazovali venku. 

Aby to nebylo tak jednoduché, že kdo má víc vyhrává, tak jednotlivé 
kartičky byly barevně odlišeny (5 barev) a měly různou bodovou 
hodnotu (3,2,1,0 a –1 bodů). Děti si mohly vybírat kartičky libovolné 
barvy, ale skutečnou bodovou hodnotu se dozvěděly až v sobotu večer, 
kdy celovýletovka skončila (za kolik je jaká barva bylo od začátku hry 
uloženo v zalepené obálce u Betlému). 
 

Jak to dopadlo je vidět v tabulce: 
 
 červená 

3b. 
zelená 

0b. 
modrá 

1b. 
bílá 
2b. 

žlutá 
–1b. 

celkem 
karti ček 

bodový 
součet 

POŘADÍ 

Honza 14 9 11 15 10 59 73 1. 
Bára 21 6 7 11 11 56 71 2. 
Martin 9 8 10 8 5 40 48 3. 
Kája 7 11 9 15 14 56 46 4. 
David 5 5 2 8 5 25 38 5. 
Dave 4 7 6 12 7 36 35 6. 
Kačenka 3 5 5 3 12 28 8 7. 
 
Nakonec měl nejvíce bodů Honza a jako vítěz obdržel papírový Betlém s čokoládama uvnitř. 
 
           Vítěz výletu – Honza                                                                 Hledání kartičky v rouře 


