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1 Nasbírej větvičky a šišky a vytvoř z nich ozdobu na dveře.

2 Zasměj se. Zkus se smát nahlas celou 1 minutu.

3 Dnes rozesměj lidi kolem sebe. Zkus rozesmát co nejvíce lidí. Spočítej 
kolik.

4 Napiš dopis Ježíškovi za svého sourozence. Co myslíš, že by si nejvíc 
přál?

5 Nacvičte společně se sourozenci píseň. Použijte hudební nástroje (třeba 
pokličky).

6 Vzpomeň si na kamaráda, kterého si neviděl víc než 1 rok. Ozvi se mu.

7 Zjisti si, jak krmit v tomto období ptáčky a připrav pro ně krmení.

8 Zavolej babičce / dědovi a povídej si s nimi o tom, jak se dnes měli.

9 V čem vynikáš? Co ti jde nejlíp? Namaluj svůj vlasní erb a zobraz to něm.

10 Nacvičte a zahrajte se sourozenci krátké divadelní představení.

11 Máš ve škole nějakého osamělého kamaráda? Promuv s ním. Věnuj se 
mu.

12 Ve vašem okolí určitě probíhá nějaká charitativní akce. Zjisti o co jde a jak 
můžes pomoct.

13 Popřemýšlej nad tím, co pro tebe dělá táta. Namaluj o tom obrázek a dej 
mu ho.

14 Popřemýšlej nad tím, co pro tebe dělá máma. Namaluj o tom obrázek a 
dej jí ho.

15 Pujč si foťák, vymysli a udělej originální fotografii své rodiny.

16 Založ album, kam tuto fotografii založíš. Přidej jednu každý rok.

17 Napiš si seznam věcí, které bys chtěl zažít příští rok. Ukaž ho rodičům. 

18 Vyrob vlastní dárek pro svého kamaráda.

19 Běž do svého pokoje a sesbírej hračky, které už nepoužíváš. Prober pak s 
rodiči, jak s nimi naložit, aby ještě byly užitečné.

20 Připrav snídani pro své rodiče. Posnídejte spolu v klidu, povídejte si.

21 Ozdob jeden stromek na zahradě (blízko domova) jedlými ozdobami. 

22 Sedni si do tureckého sedu, zavři oči a zkus 1-5 minut na nic nemyslet.

23 Napiš dopis sám sobě, který si přečteš za 10 let.

24 Pomáhej s přípravou svátečního stolu. Ozdob stůl.


