
Přílohy: 

Hra č. 1 - Souboj ve spílání 

Odreagování, ventilace záporných emocí, tvořivost 

Věk 9 a více, středně klidná hra, občas např. vybuchne smích, je potřebný vedoucí 

s určitou zkušeností, lze hrát na místě, přinejhorším i v lavicích 

Nadávat se dá hrubě nebo tvořivě, kultivovaně. Soutěžíme o to, kdo dokáže déle někomu 

nadávat libovolnými slovy, ale bez vulgárností. Za užití vulgárního slova se deset vteřin odečte 

nebo je hráč diskvalifikován. Hráči se písemně připraví a jeden po druhém potom prezentuje 

svou „nadávací kreaci“, např.: Ty gumo, ty propisko jedna vypsaná, zaschlá a rozšlápnutá, ty 

počítači vyresetovanej, ímejle bez předmětu a se špatnou adresou,  ty … ty HTML! atd. Vedoucí 

každému změří čas a nejdelší plynulá řeč vyhrává. 

Varianty: 

 Dvojice tak vedou kratšími replikami dialog 

 Z gradovaného rozhořčení postupně přejdou do smířlivého tónu a usmíří se 

 

Hra č. 2 - Pomocník v nouzi 

Neverbální projev, práce s imaginární rekvizitou, empatie, spolupráce 

Věk 11 a více, tichý hovor, je potřebný vedoucí s určitou zkušeností, hra vyžaduje volný 

prostor 

Tři židle postavíme asi pět kroků před půlkruh, kde sedí hráči. První zkraje vstane, 

jde k židlím a předvádí pantomimou libovolnou činnost (pracovní, sportovní, rekreační). Ta se 

mu však stále nedaří. Následující hráč z půlkruhu poznává, co první dělá, jde k němu a beze 

slova mu pomůže činnost dokončit. (Např.: první se marně snažil nožem otevřít konzervu, 

druhý přinese otvírák a spolu ji otevřou.) První hráč potom odejde, druhý zůstane. Začne 

předvádět zase jinou činnost, při které naráží opakovaně na potíže. Další, kdo seděl v půlkruhu 

vedle něj, pochopí a jde mu pomoci. Postupně se vystřídají všichni. Rekvizity jsou imaginární. 

Vhodné pro menší skupinu. 



 

Hra č. 3 - Sochy emocí 

Neverbální projev, pohybová odvaha 

Věk 10 a více, hovor středně hlasitý, není nutná zvláštní zkušenost, hru mohou hrát i děti 

samy, hra vyžaduje volný prostor 

Pomůcky: kartičky, tužka 

Každý hráč dostane kartu s názvem jedné emoce. Když přijde na řadu, předvede ji 

ostatním sochou vytvořenou ze svého těla. Kdo první uhodne název emoce, kartu získá. Hráči 

soutěží o to, kdo bude mít na konci nejvíce získaných karet. (Pozn.: k zadávání využijeme 

seznam emocí z předešlé hry Způsoby a nezpůsoby, viz str. 121.) 

Varianty: 

 Každý předvádí danou emoci krátkou pantomimou 

 Dvojice nebo skupiny po domluvě předvádějí sousoší podle zadání 

Seznam emocí: 

BÁZLIVĚ KRITICKY PLAŠE TAKTNĚ BEZRADNĚ 

KRUTĚ PODBÍZIVĚ TOLERANTNĚ BLÁZNIVĚ KURÁŽNĚ 

POKORNĚ TRAPNĚ CITLIVĚ LAKOMĚ POSMĚŠNĚ 

TUPĚ CIZE LASKAVĚ POTRHLE USMĚVAVĚ 

CYNICKY LÁSKYPLNĚ PŘIHLOUPLE UŠTĚPAČNĚ DIVOCE 

LIKNAVĚ PŘÍMOČAŘE VÁHAVĚ DRAVĚ LÍNĚ 

PŘÍSNĚ VÁŠNIVĚ DRZE MILE PYŠNĚ 

VESELE DŮSLEDNĚ MOUDŘE RADOSTNĚ VLÍDNĚ 

ELEGANTNĚ NADŠENĚ ROZJAŘENĚ VNÍMAVĚ FLEGMATICKY 

NEJISTĚ ROZRUŠENĚ VYČÍTAVĚ GALANTNĚ NEOMALENĚ 

ROZTRŽITĚ VZTEKLE HRDĚ NERVÓZNĚ SEBEVĚDOMĚ 

ZAMILOVANĚ HROZIVĚ NESMĚLE SKEPTICKY ZATRPKLE 

HULVÁTSKY NEURVALE SKLESLE ZBRKLE CHLADNĚ 

NĚŽNĚ SKROMNĚ ZDRAVĚ IRONICKY NOBLESNĚ 

SLUŠNĚ ZCHYTRALE JEMNĚ OHLEDUPLNĚ SMUTNĚ 

ZOUFALE KLIDNĚ OPTIMISTICKY SNAŽIVĚ ZPUPNĚ 

KOKETNĚ OSPALE TAJUPLNĚ ZTRÁPENĚ  
 


