
PIŠKVORKY 

Počet hráčů: 2  

Pomůcky: čtverečkovaný papír, psací potřeby  

Hráči si zvolí, kdo bude mít symbol kolečko a kdo křížek. Domluví se, kdo začne a začínající hráč udělá 

na papír svou značku. Pak je na řadě druhý hráč. Cílem je mít na papíru 5 svých značek v řadě 

(vodorovně, svisle, diagonálně). 

 

VŠECHNO LÍTÁ, CO PEŘÍ MÁ 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: bez pomůcek Jeden hráč je vyvolávač.  

Ostatní sedí a mají ruce na klíně. Vyvolávač říká: „Všechno lítá, co peří má… VRÁNA lítá.“ Protože 

vrána opravdu lítá, tak děti zvednou ruce. Když vyvolávač řekne např. „BERAN lítá“, tak nikdo ruce 

zvednout nesmí. Když se někdo splete, stává se v dalším kole vyvolávačem on. 

 

KUBA ŘEKL 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: bez pomůcek  

Jeden je Kuba a ten vydává pokyny. Ostatní stojí volně v prostoru. Jeho pokyny plní ale jen ve chvíli, 

kdy pokynu předchází slova: „Kuba řekl.“ Jinak pokyn splnit nesmí. Tipy na pokyny: Stůj na jedné 

noze! Dřepni si! Vpravo v bok! Vyskoč! Zvedni levou ruku! Sedni si! Lehni si! Udělej kotoul!  

 

AŽ POJEDU DO AMERIKY 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: bez pomůcek  

Hráči sedí v kruhu a jeden začne a řekne: „Až pojedu do Ameriky, vezmu si s sebou……. MÍČ.“ Další 

hráč celou větu zopakuje a přidá další věc, kterou si vezme. Takto postupně přibývá věcí, které je 

potřeba si zapamatovat. Nejtěžší je hra pro posledního hráče. Pokud vás je méně, střídejte se. 

Můžete se domluvit, na kolik kol se bude hrát. 

Obměna: Všechny věci musí začínat na písmenko A (jako Amerika), můžete zvolit jakýkoli stát a podle 

něj budou začínat všechny věci např. „Až pojedu do Německa, vezmu si s sebou ….NANUK.“ 

Hráč sedící v kruhu může použít jinou říkanku: „Přijela tetička z Číny, přivezla škopíček špíny a 

v něm…..MÍČ.“    

 



NA TÝ LOUCE ZELENÝ 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: bez pomůcek  

Zpíváme společně písničku Na tý louce zelený. Poprvé ji zazpíváme tak, jak ji známe. Ve druhém 

zpívání nahradíme slovo JELENI pantomimou tak, že ukážeme parohy a toto slovo nesmíme vyslovit. 

Abychom nevypadli z rytmu písně, nahrazené slovo sice nevyslovujeme, ale můžeme zpívat 

brumendo. Při třetím zpívání nahradíme slovo MYSLIVEC pantomimou tak, že ukážeme, jak míříme 

puškou (to už tedy nahrazujeme jeleni a myslivec). Postupně nahrazujeme další a další slova dle 

našeho uvážení. Nakonec zpíváme většinu písně v brumendu s ukazováním slov pantomimicky. 

 

HOLKA MODROOKÁ 

Počet hráčů: 2 a více 

Pomůcky: bez pomůcek  

Zpíváme společně písničku „Holka modrooká“. Poprvé ji zazpíváme tak, jak ji známe. Ve druhém 

zpívání nahradíme hlásku A tak, že všude, kde se zpívá A, budeme zpívat E (holke modrooké, 

nesedévej u potoke… Postupně nahrazujeme i ostatní samohlásky dle našeho uvážení.  

 

TŘI PROTI JEDNOMU 

Počet hráčů: 4  

Pomůcky: bez pomůcek  

Tři hráči stojí v kruhu, drží se za ruce a jeden z nich je oběť. Čtvrtý hráč se snaží oběť chytit. Trojice se 

točí dokola a snaží se tím oběť uchránit. Když je oběť chycena, hráči si vymění role a můžou hrát 

znovu. 

 

HLEDÁNÍ POKLADU 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: obrázek, nůžky, poklad, tužka (třeba něco na zub)  

Na zadní stranu obrázku (třeba vystřiženého z novin) napište nápovědu, kde je ukrytý pokad, např.: 

„Poklad je tam, kde se zdají pěkné sny“. Ukryjte tajně poklad pod polštář. Poté rozstříhejte obrázek 

na několik kousků. Ty ukryjte různě po pokojích tak, aby byl vždycky kousek vidět, aby děti nemusely 

otevírat šuplíky apod. Řekněte dětem, kolik dílků musí najít. Když je všechny najdou, musí obrázek 

poskládat a přečíst si vzadu nápovědu vedoucí k pokladu a ten najít. 

 

 



ŠIBENICE 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: papír, tužka  

Jeden z hráčů vymyslí slovo. Na papír vyznačí do řady tolik čtverečků, kolik má slovo písmen. Ostatní 

hráči hádají skrytá písmenka. Když písmeno ve slově je, tak jej ten, kdo slovo vymyslel, dopíše do 

čtverečku. Když jej neobsahuje, nakreslí se část šibenice. Když hráči slovo uhodnou do té doby, než je 

šibenice nakreslená, vyhrávají. Pokud ne, vyhrává ten, kdo šibenici vymyslel.  

Části šibenice: 1. kopeček 2. sloup (svislá čára na kopečku), 3. rameno (vodorovná čára vedoucí od 

sloupu) 4. vzpěra (podpora mezi sloupem a ramenem) 5. lano (zavěšené na ramenu) 6. hlava 

oběšence 7. krk 8. trup 9. pravá ruka 10. levá ruka 11. pravá noha 12. levá noha 

 

VESELÉ VĚTY 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: pruhy papíru, tužka  

Každý hráč má svůj pruh papíru, na který bude psát. Každý nejprve napíše odpověď na otázku: JAKÝ? 

Pak se pruh papíru přehne tak, aby slovo nebylo vidět. Papír se pošle dalšímu hráči. Poté všichni hráči 

odpovídají na otázku: KDO? Opět se papír přehne a pošle dalšímu. Takto hráči postupně odpovídají 

na další otázky: CO DĚLÁ? KDE? S KÝM/S ČÍM? Po poslední otázce se přečte celá věta. Vznikne např.: 

Černý motýl zalévá v posteli s lopatou. 

 

PEPÍČEK 

Počet hráčů: 4 a víc  

Pomůcky: židle, tužka na oči (konturka na rty) 

Židle jsou postavené v kruhu. Každý hráč má svou židli a sedí čelem k sobě. Na začátku hry jsou 

všichni bez čárky. Hrají např. 4 hráči (Jana, Honza, Klára, Michal). Domluví se, kdo začne, např. Jana. 

Ta řekne: „Já Pepíček bez čárky volám Kláru bez čárky.“ Poté je na řadě Klára a volá jakéhokoli dalšího 

hráče. Říká: „Já Pepíček bez čárky volám Honzu bez čárky.“ Poté je na řadě Honza a hra tímto 

způsobem pokračuje dál. Když se některý z hráčů splete jakkoli ve volání, dostane čárku. Ta se udělá 

zubní pastou nebo krémem na viditelné místo (nejlépe čelo). Poté se hráči musí oslovovat příslušným 

počtem čárek, např.: „Já Pepíček s jednou čárkou volám Michala se dvěma čárkami.“ 

 

 

 

 

 



HURIKÁN 

Počet hráčů: 4 a víc  

Pomůcky: židle  

Hráči sedí na židlích v kruhu čelem k sobě. Židlí je o jednu méně než hráčů. Hráč bez židle – vyvolávač 

stojí v kruhu a vymýšlí nějakou věc, kterou by mohl mít společnou s někým z ostatních hráčů. Říká 

např. „Místa si vymění ti, kteří chodí rádi na houby.“ Všichni hráči, kteří chodí rádi na houby, si musí 

vyměnit místa. Vyvolávač se snaží sednout si na některou z židlí. Kdo je bez židle, je v dalším kole 

vyvolávačem. Pokud se mu nepodaří sednout si na židli, je pořád vyvolávačem. Všichni hráči si musí 

vyměnit místa, když vyvolávač řekne: „Místa si vymění ti, kteří mají rádi hurikán.“ 

 

BINGO 

Počet hráčů: 3 a víc  

Pomůcky: papír, tužka, kartičky s čísly, neprůhledný pytlík, drobné odměny  

Vybere se jeden, který bude losovat. Ostatní hráči si na papír nakreslí čtverec o 9 polích (3 řádky, 3 

sloupce). Do políček si každý napíše libovolných 9 čísel od 1 do 20. Hráč, který bude losovat, si do 

pytlíku přichystá 20 kartiček s čísly od 1 do 20. Postupně losuje čísla a říká je ostatním hráčům. Kdo 

číslo má napsané na své kartě, ten si jej škrtne. Malé bingo získá ten, kdo má škrtnutá 3 čísla v řádku, 

ve sloupci nebo v diagonále. Komu se to jako prvnímu podaří, zakřičí: „Bingo!“ a získává malou 

odměnu. Poté se hraje již na velké bingo, což jsou vyškrtaná všechna čísla v kartě. Vítěz velkého binga 

získává velkou odměnu. 

 

SLADKOSTI 

Počet hráčů: může hrát člověk i sám  

Pomůcky: nit, kostka cukru  

Na konec asi metr dlouhé nitě se přiváže kostka cukru. Úkolem hráče je vsoukat nit co nejrychleji do 

úst bez pomoci rukou. Pokud hraje více hráčů, můžou se uspořádat závody. 

 

KORUNA 

Počet hráčů: 4 a víc  

Pomůcky: mince  

Jeden z hráčů hádá. Ostatní sedí u stolu a mají ruce pod stolem. Snaží se předávat si pod stolem minci 

tak, aby to hádající hráč neviděl. Ten, kdo hádá, může říct kdykoli STOP a počítá do tří. Na číslo 3 musí 

hráči plácnout dlaněmi o stůl. Ten, kdo hádá, se podle zvuku cinknutí mince snaží uhodnout, kdo má 

pod dlaní minci. 



KOLIKRÁT? 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: kniha  

Hráči se předem domluví, jaké slovo budou sledovat, např. slovo KDYŽ. Jeden z hráčů čte kratší 

pohádku nebo příběh. Ostatní hráči mají za úkol bedlivě poslouchat a počítat, kolikrát dané slovo 

zaznělo.  

Tip: Hráči můžou počítat na prstech nebo si třeba napsat čárku, když slovo zazní. Po přečtení příběhu 

nebo pohádky můžete společně lehce dané slovo v knize podtrhnout a tím zkontrolovat počet. 

 

SPÍNACÍ ŠPENDLÍK /KOLÍČKY 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: spínací špendlíky, šátek  

Hráči se rozdělí do dvojic. Jeden z dvojice má zavázané oči. Druhý dostane několik spínacích špendlíků 

(nebo kolíčků na prádlo), které si připevní na oblečení. Druhý hráč se je snaží po hmatu všechny najít 

odepnout. Vyhrává ta dvojice, která bude rychlejší. Pokud hrají např. 3 hráči, pak mohou hledat 

spínací špendlíky zároveň a soutěžit, kdo jich odepne víc. 

 

HOD MINCÍ 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: papír, tužka, mince  

Papír se rozdělí na několik polí. Do každého pole se napíše číslo – za kolik je pole bodů. Hráči se 

předem domluví, na kolik kol se bude hrát. Hráči se snaží hodit minci na pole s nejvyšším počtem 

bodů. Hozené body si zapisují na papír. Když mince nedopadne na papír, tak je hod za 0 bodů. 

Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů. 

 

DOTKNI SE 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: bez pomůcek  

Jeden hráč je vyvolávač a zadává pokyny ostatním, např.: „Dotkněte se něčeho, co je ze dřeva!“ 

Úkolem hráčů je co nejrychleji se dotknout něčeho, co je z daného materiálu, než vyvolávač 3x 

tleskne. Komu se to nepodaří, dostane trestný bod. Tipy na materiály: železo, sklo, plast, látka, 

porcelán, keramika, korek… 

 



 

 

HMAT 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: plastelína, různé předměty na otiskování, papír, tužka, šátek  

Jeden hráč vybere tajně nějaký předmět, který otiskne do plastelíny. Ostatní mají zavázané oči a otisk 

si důkladně osahají. Pak si šátky sundají a snaží se nakreslit, co se do plastelíny otisklo. 

 

MĚSTO, JMÉNO… 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: papír, psací potřeby  

Hráči si zvolí kategorie, na která budou vymýšlet slova. Nejčastěji se hraje na: město, jméno, zvíře, 

rostlina, věc. Je dobré, aby si každý na svém papíru vytvořil tabulku, kde každý sloupeček je 

nadepsaný jednou z kategorií. Jeden hráč začne v duchu odříkávat abecedu. Jiný jej stopne a tím se 

vybere písmeno, na které se hraje. V tu chvíli začínají hráči psát slova na dané písmeno do příslušných 

kategorií, např. Kolín, Katka, kočka, kaktus, kolo. Kdo má první napsáno, řekne: „Stop!“ V tu chvíli 

ostatní přestanou psát. Poté se přečte, co kdo napsat. Pokud má hráč slovo, které jiný nemá, získává 

za něj 10 bodů. Pokud nastane shoda, tak je slovo za 5 bodů, pokud má hráč slovo jako jediný v 

kategorii, získává 15 bodů, pokud slovo v kategorii nemá, tak 0 bodů. Na konci kola se body sečtou a 

hraje se dál. Vyhrává ten, kdo za celou hru získá nejvíce bodů. Tip: Zařaďte kategorie, jako např. 

historická osobnost, země, hlavní město… 

 

LODĚ 

Počet hráčů: 2  

Pomůcky: čtverečkovaný papír, tužka  

Každý hráč si na svém papíru vyznačí pole o velikosti 10x10 čtverečků. Horní řada se nadepíše 

písmeny A – J. Levý sloupec se nadepíše čísly 1 – 10. Takto je možné určit souřadnice všech čtverců. 

Hráči se domluví, jaké lodě se zakreslí, např. loď ve tvaru L, ve tvaru kříže, loď ze dvou čtverečků, loď 

ze tří čtverečků apod. Lodě si každý tajně zakreslí do svého pole. Lodě se nesmí dotýkat ani stěnou 

ani rohem. Poté první z hráčů začne a začne „střílet“. Vybere některou ze souřadnic, např. D3. Soupeř 

řekne: „VODA“, když se netrefil. Oba si zaznačí do hracího pole křížek (hráč, který střílel, 

zaznamenává do soupeřova pole, druhý hráč do svého pole. V tu chvíli je na řadě druhý hráč. Když se 

některý z hráčů trefí do lodě, řekne ten druhý: „ZÁSAH!“ Hráč střílí do té doby, dokud bude 

soupeřovu loď zasahovat. Zásah se označuje vybarvením políčka. Když je zasáhnutý poslední 

čtvereček lodi, tak se řekne: „ZÁSAH, LOĎ POTOPENÁ!“. Vyhrává ten hráč, který jako první potopí 

soupeři všechny lodě. 

 



ZIMA, PŘIHOŘÍVÁ, HOŘÍ 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: menší předmět na schovávání  

Hráči se domluví, jaký předmět budou schovávat. Jeden jej schová a druhý jej hledá. Když je hráč, 

který hledá, daleko od předmětu, tak mu druhý říká: „Zima, zima, zima.“ Když se začíná přibližovat, 

tak mu druhý napovídá: „Přihořívá, přihořívá.“ Když jej najde, tak druhý radostně vykřikne: „Hoří!“ 

Pak se vystřídají ve schovávání a hledání. 

 

HUDEBNÍ SCHOVKA 

Počet hráčů: 2 a víc 

 Pomůcky: menší předmět na schovávání  

Hráči se domluví, co se bude schovávat. Jeden vybraný hráč jde za dveře nebo někam, aby neviděl, 

kam ostatní předmět schovají. Když je předmět schovaný, tak si hráči shluknout dohromady a 

domluví se, jakou písničku budou zpívat. Pak zavolají toho, co hledá. Hledač jde k nim, tam je start. 

Hráči svým zpěvem napovídají hledači, jak je od předmětu daleko. Když zpívají potichu, tak je hledač 

od předmětu daleko. Když zpívají hlasitěji, přibližuje se. Když zpívají nahlas, je už někde blízko něj. V 

dalším kole se vybere jiný hledač a hráči se pak domlouvají na jiné písničce. 

 

ČÁRA 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: papír a psací potřeby  

Každý hráč nakreslí na svůj papír nějakou čáru (klikatou, rovnou, křivou…). Pak předá papír druhému 

hráči. Ten musí čáru zakomponovat do obrázku. 

 

KDO VYDRŽÍ DÉLE 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: bez pomůcek  

Hráči zkouší, kdo déle vydrží, např. stát na jedné noze, skákat po jedné noze, sedět jako na židličce 

apod. Tip: Ke hře můžete použít stopky a zapisovat časy jednotlivých hráčů. 

 

 

 



PŘÍŠERKY 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: papír, pastelky nebo fixy  

Řekněte dětem, že si dnes nakreslíte veselou příšeru. Děti kreslí podle toho, jak vy mu říkáte. Např. 

Naše příšera má 1 velikou zelenou hlavu. Má 5 modrých očí. Taky má velkou červenou pusu plnou 

zubů. Na hlavě má 3 růžové vlasy. Příšera má velké žluté břicho. Taky má 4 oranžové ruce. A 2 černé 

nohy. 

 

KIMOVA HRA 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: různé předměty, utěrka nebo deka, papír, tužka  

Jeden hráč vezme různé předměty (např. kamínek, propiska, kapesníky, bonbón…). Předmětů může 

být 10 – 15 (záleží na věku hráčů). Věci naskládá na stůl nebo na zem. Nechá ostatní hráče zhruba 2 

minuty, aby si je prohlédli a pokusili se je zapamatovat. Poté věci přikryje utěrkou nebo dekou. Každý 

z hádajících hráčů má papír a tužku. Když jsou věci zakryté, píší hráči všechny věci, které si 

zapamatovali. Mají na to opět určitý čas. Poté se odkryjí předměty a hráči si zkontrolují, co napsali. 

Vyhrává ten, kdo zapsal správně nejvíc předmětů. 

 

TROSEČNÍCI 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: papír a tužka  

Hráči si představí, že pojedou na pustý ostrov, na kterém budou muset nějakou dobu přežít. Každý 

nejprve sám vymyslí a sepíše nebo namaluje 10 věcí, které by si s sebou vzal. Poté se všichni hráči 

setkají a vyslechnou si návrhy ostatních. Mají za úkol se společně domluvit na 10 věcech, které by si 

jako skupina vzali. 

 

SLOVNÍ KOPANÁ 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: bez pomůcek  

Jedná se o klasickou hru, kdy první hráč řekne nějaké slovo. Další hráč musí vymyslet slovo, které 

začíná na poslední písmeno předchozího slova, např. kniha – auto – oštěp – pátek. Obměna: Těžší 

variantou hry je vymýšlení slova na poslední dvě písmena nebo na poslední slabiku.  

 

 



SLEPÁ BÁBA 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: šátek  

Hra by se měla hrát v uzavřeném prostoru bez překážek, aby nedošlo ke zranění. Vybere se jeden 

hráč, které bude slepá bába. Slepé bábě se zavážou oči šátkem. Hráč slepou bábou točí a u toho 

říkají:  

H (hráč): „Slepá bábo, kam tě vedu?“  

S.B. (slepá bába): „Do kouta.“  

H: „Co v tom koutě?“  

S.B.: „Kohouta.“  

H: „Co v kohoutu?“ 

 S.B.: „Zlaté vejce.“  

H: „Co v tom vejci?“  

S.B.: „Zlatá jehla.“  

H.: „Co v té jehle?“  

S.B.: „Zlatá nit.“  

H: „Co v té niti?“ 

 S.B.: „Nic.“ 

 H.: „Tak si mě, slepá bábo, chyť!“  

V tu chvíli hráč odbíhá od slepé báby. Všichni hráči vydávají různé zvuky, aby bábě napověděli, kde 

jsou. Pokud slepá bába někoho chytí, snaží se hmatem poznat, o koho se jedná. Když uhodne, tak se 

slepou bábou stává chycený hráč. Když ne, pokračuje se ve hře. 

 

CO SE ZMĚNILO 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: bez pomůcek  

Hráči si dobře prohlédnou místnost. Jeden v ní zůstane, ostatní jdou za dveře. Hráč v místnosti změní 

jednu věc, např. přendá kytku, schová polštář apod. Pak pustí ostatní hráče do místnosti. Ti mají za 

úkol co nejrychleji přijít na to, co se změnilo. Kdo to uhodne jako první, vyhrává. 

 

 

 



ČÁP ZTRATIL ČEPIČKU 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: bez pomůcek  

Hráči stojí v kruhu a chytač je uprostřed. Chytač říká formulku: „Čáp ztratil čepičku, jakou měla 

barvičku? Barvičku měla….MODROU.“ V tu chvíli se hráči rozprchnou a snaží se dotknout něčeho, co 

má modrou barvu dřív, než je chytač chytí. Ten, koho chytač dohoní, se místo něj stává v dalším kole 

chytačem a vymýšlí jinou barvu.  

Poznámka: Je dobré, když se hráči předem domluví, jestli se smí dotknout oblečení nebo ne. 

 

NA ŠLAPANOU 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: bez pomůcek  

Všichni hráči si stoupnou do kruhu blízko sebe, doprostřed kruhu dají jednu svou nohu. Jeden z hráčů 

odpočítá „3, 2, 1, teď!“ V tu chvíli všichni uskočí od středu kruhu. Ten, který zůstane nejblíže středu, 

začíná. Snaží se jedním skokem šlápnout na chodidlo jiného hráče. Tento hráč se snaží zachránit tím, 

že opět jedním skokem uskočí. Když se mu podaří uskočit, je na řadě on a snaží se šlápnout na 

chodidlo někomu dalšímu. Ten, komu někdo šlápne na chodidlo, vypadává. Vyhrává poslední zbylý 

hráč. 

 

CO MÁME DOMA NA… 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: papír, tužka, stopky  

Vymyslete nějaké písmeno. Úkolem hráčů je během časového limitu najít doma co nejvíce věcí, které 

na dané písmeno začínají. Názvy předmětů zapisují na papír. Záleží na domluvě, jestli budou hráči 

spolupracovat a bude se jednat o kolektivní úkol nebo jestli vše proběhne formou soutěže.  

Tip: Pokud hráči neumí psát, můžete věci nosit na předem určené místo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŠKOLKA S GUMOU 

Počet hráčů: 3 a více 

Pomůcky: skákací guma dlouhá asi 4 metry, nebo sešitá guma do kalhot 

Dva hráči si stoupnou čelem k sobě, gumu mají pod kotníky navlečenou tak, aby byla napjatá a tvořila 

obdélník. Nohy mají mírně rozkročené. Třetí hráč skáče. Když se splete, vystřídá ho spoluhráč (nebo 

další na řadě). Až se dostane opět řada na prvního hráče, tak začíná tam, kde naposledy chyboval. 

Školka se skládá z pěti úrovní. Každá úroveň obsahuje 6 cviků. Cviky jsou ve všech úrovních stejné. 

Úrovně se stupňují a liší se umístěním gumy:  

----------------------------------------------------------- 

1. úroveň – guma je pod kotníky  

2. úroveň – guma je v polovině lýtek  

3. úroveň – guma je pod koleny  

4. úroveň - guma je v polovině stehen  

5. úroveň – guma je pod zadkem 

---------------------------------------------------------  

1. cvik – hráč si stoupne doprostřed obdélníku, vyskočí a sešlápne nohou každou gumu. Pak skočí 

zpět doprostřed oběma nohama.  

2. cvik – hráč si stoupne doprostřed obdélníku, vyskočí a dopadne oběma nohama vně gumy. Pak se 

otočí o 180 stupňů a guma mu tak obtočí kotníky. Pak vyskočí a vrátí se zpět doprostřed oběma 

nohama.  

3. cvik – hráč stojí vně obdélníku čelem do jeho středu. Vyskočí tak, aby bližší stranu gumy zachytil 

nárty a přetáhl ji za druhou stranu gumy. Pak se otočí o 90 stupňů, vyskočí a dopadne zpět 

doprostřed oběma nohama.  

4. cvik – hráč stojí vně obdélníku zády k jeho středu. Vyskočí tak, aby bližší stranu gumy zachytil 

patami a přetáhl ji za druhou stranu gumy. Pak se otočí o 90 stupňů, vyskočí a dopadne zpět 

doprostřed oběma nohama.  

5. cvik – hráč si stoupne doprostřed obdélníku. Vyskočí tak, že levá noha zůstane uvnitř, pravá vně. 

Dalším výskokem přetáhne gumu u pravé nohy přes levou. Pak skočí zpět doprostřed oběma 

nohama.  

6. cvik – hráč si stoupne doprostřed obdélníku. Vyskočí tak, že dopadne oběma nohama vpravo vně 

gumy. Pak vyskočí a oběma nohama táhne gumu doleva za levou část gumy. Pak skočí zpět 

doprostřed oběma nohama. Vyhrává ten, který jako první doskáče 6 cviků v každé úrovni. 

 

 



 

 

PŘEDÁVÁNÍ 

Počet hráčů: 3 a víc  

Pomůcky: jablko, mince, míček, (další věci, co vás napadnou)  

Hráči mají za úkol si postupně předat různými způsoby různé předměty, např. jablko drží pod bradou, 

minci z čela na čelo, míček z klína na klín. 

 

SLOVNÍ KOSTKY 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: 6 hracích kostek, lepicí papír, papír a tužka, stopky  

Všechny hrací kostky polepte ze všech stran lepicím papírem. Na každou stranu napište různá 

písmena (1 kostka = 6 písmen). Hráč hodí všechny kostky zároveň. Z hozených písmen má za úkol 

složit, co nejvíce slov a ta zapsat na papír. Předem si domluvte časový limit i to, zda můžete dát nad 

samohlásku čárku (délku) Za každé písmeno ve slově získá 1 bod. Po skončení časového limitu se 

body sečtou.  

Příklad: D – I – A – K – Z – L …………………kaz, laik, dál, kal, lid (dohromady 16 bodů) 

 

STŘELCI 

Počet hráčů: může hrát člověk i sám  

Pomůcky: noviny, hrnec  

Hráči si vytvoří z novin koule. Doprostřed místnosti postavte hrnec. Úkolem hráčů je trefit se do 

hrnce. Vymýšlejte různé způsoby házení, např. házení pod nohou, hráč je otočený zády, házení 

jednou rukou, oběma rukama 

 

5 TEČEK 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: papír, tužka  

Hráči si navzájem nakreslí na papír 5 teček. Úkolem je nakreslit lidskou postavu, která bude mít tečky 

a předem domluvených místech, např. 1. tečku na špičce nosu, 2. na levé ruce, 3. na břichu, 4. na 

stehně, 5. na noze 

 



POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: 5 libovolných předmětů  

Každý hráč vybere libovolný předmět a ten se položí doprostřed kruhu, kde ostatní sedí. Úkolem 

hráčů je společně vymyslet pohádku nebo příběh, ve kterém se objeví všech pět předmětů. Hráči se 

ve vyprávění střídají. Každý hráč může vyprávět tak dlouho, jak chce, pak předá slovo dotykem 

dalšímu na řadě. 

 

KOLÍČKY 

Počet hráčů: může hrát člověk i sám  

Pomůcky: kolíčky na prádlo, šňůra, miska Šňůra se natáhne přes celou místnost a navěsí se na ni 

kolíčky. Doprostřed místnosti se dá miska. Úkolem hráčů je přenést kolíčky ústy do misky. Ruce se 

nesmí vůbec používat. 

 

SLEPÝ ŽEBRÁK 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: mince, misky, šátek, stopky Zvolte si 3 druhy mincí, které se od sebe dají dobře rozeznat po 

hmatu, např. koruny, desetikoruny, padesátikoruny. A nachystejte si 3 misky. Jednomu hráči zavažte 

oči, z něj se stává slepý žebrák. Do dlaní mu nasypte všechny mince. Jeho úkolem je poslepu roztřídit 

mince do jednotlivých misek. Ostatní hráči mu měří čas. Za špatně roztříděnou minci, dostane 5 

trestných sekund. Pak se hráči vystřídají. Vyhrává ten s nejrychlejším časem. 

 

KRABIČKA OD SIREK 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: krabička od sirek  

Hráči sedí v kruhu, jeden z nich si dá na nos krabičku od sirek (vnější část). Úkolem hráčů je přendávat 

si krabičku z nosu na nos bez pomoci rukou. Komu krabička spadne na zem, musí ji zvednout opět bez 

pomoci rukou. 

 

 

 

 

 



ABECEDA 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: bez pomůcek  

Hráči mají za úkol po jednom odříkat celou abecedu různými způsoby, např. vesele, smutně, co 

nejrychleji, zpomaleně, jako pohádku, zpěvem… 

 

BÁSNÍCI 

Počet hráčů: 3 a víc  

Pomůcky: bez pomůcek 

 Jeden hráč začne a řekne: „Já jsem básník, ty jsi básník, řekni rým na… KOČKA!“ Vymyslí si jakékoli 

slovo, tady je uveden příklad kočka. Ukáže na některého hráče. Ten má chvíli na to, aby vymyslel 

jedno slovo, které se se slovem kočka rýmuje, např. vločka, čočka, otočka. Pokud se mu to podaří, 

stává se básníkem on. Pokud ne, básník se nemění a hraje se znovu ale už s jiným slovem. 

 

BARVY 

Počet hráčů: 2 a víc  

Pomůcky: bez pomůcek  

Jeden hráč řekne jakoukoli barvu a na někoho ukáže. Ten pak musí jmenovat předmět, pro který je 

tato barva typická. Zároveň pak jmenuje jinou barvu a ukazuje na dalšího hráč. Barvy se mohou 

opakovat, ale názvy věcí ne. 

 

MALOVANÉ PÍSNIČKY 

Počet hráčů: 3 a víc  

Pomůcky: papír, tužka  

Jeden hráč si vzpomene na nějakou známou písničku a tu se snaží nakreslit. Ostatní hráči hádají, co je 

to za písničku. Ten, kdo ví, o jakou písničku jde, ji zazpívá (neříká jen název). Pokud uhodne, získává 

bod a v dalším kole kreslí. 

 

 

 

 

 


