
ADVENTNÍ HEPIKALENDÁŘ
Zpestřete si letošní advent herní výzvou. Na každý den jsme pro Vás připravili kreativní úkol. 
Pokud chceš rozptýlit a pobavit i své přátele, výzvu jim přepošli, nebo je rovnou obdaruj hrou 
EPIGAMES - POJĎME SE POZNAT, kterou najdeš na www.epigames.cz. Opravdu nás 
zajímá, jak si s úkoly poradíš. Budeme rádi, když se pochlubíš na FB nebo Inst #EPIGAMES.

Děkujeme za to, 
že jste si celý 
prosinec hrály 
a přejeme vám 
krásné svátky

Najdi doma 
dárek, který jsi 
dostal/a před 

lety, a převyprá-
věj jeho příběh.

2.

Dnes se co 
nejvíc 

rozmazluj.

3.

Jaký dárek bys 
chtěl/a opravdu 
dostat? Vynech 

variantu, že 
nic nechceš a 
všechno máš.

4.

Napiš milý vzkaz 
na papír a nech 
ho někomu za 

stěračem.

5.

Kmitej 30 s 
jazykem jako 
čert, protáhni 
andělská křídla 
a obdaruj se 
jako Mikuláš.

6.

Vezmi si na sebe 
svoje nejoblíbe-
nější šaty a nos 

je celý den.

7.

Dnes si nedávej 
žádné úkoly a 
odpusť si vše, 
co jsi chtěl/a a 

nestihl/a udělat.

8.

Dopřej si 
10 min 

automasáž.

9.

Pojmenuj věc, 
do které se ti 

opravdu nechce 
a najdi dobrý 
způsob, jak ji 

někomu předat.

10.

Vyjmenuj 5 
činností, které 
děláš a baví tě. 

Do jedné se 
pusť.

11.

Pořiď si dárek 
jen pro sebe 

a pečlivě si ho 
zabal.

Představ si, 
že jsi objevil/a 

nové souhvězdí. 
Namaluj jak 

vypadá a jak se 
jmenuje.

13.

Zavolej příteli, 
kterého jsi dlou-
ho neslyšel/a. 
Zjisti, jak se 

doopravdy má?

14.

Vyrob si sám/a 
jakoukoliv vá-
noční ozdobu, 

kterou nakonec 
zavěsíš na stro-

meček.

15.

Nahraj zprávu s 
přáním jen pro 

sebe. Ulož si ji a 
přehraj přesně 

za rok.

16.

Zastav se. Po-
hodlně se usaď, 
udělej si dobrý 
nápoj a v klidu 

si ho vypij.

17.

Pusť si vánoční 
písničku - All I 

Want For Christ-
mas Is You a 

zatanči si.

18.

Pokud je venku 
sníh, někoho 

zkouluj, pokud 
ne, někoho 

obejmi.

19.

Najdi si na 
Vánocích co tě 
opravdu nejvíc 

baví? 
Dopřej si to!!!

20.

Jednej, mluv 
a pohybuj se 
celý den jako 

vznešený/á král/
královna.

21.

Kdybys mohl/a 
dostat pod stro-
meček nějakou 

vlastnost, kterou 
nemáš, jaká by 

to byla? 

22.

Vymysli 
slavnostní 

menu, které 
bude pro tebe 

ideální a připrav 
si ho.

23.

Vymysli si vlast-
ní nový 

zvyk/tradici, a 
zaveď ho do 

praxe.

24.

Napiš si dopis s 
10 věcmi, které 
na sobě miluješ. 
Zalep ho a dej si 
ho pod strome-

ček.

1.

12.


