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Přátelé, kamarádi,  

v e-booku najdete celkem 22 otestovaných her, ke kterým většinou nebudete potřebovat 
žádné pomůcky. Hry jsem se snažil popsat, jak nejpřehledněji to umím a zároveň jsem je 
seřadil podle věku hráčů.  Kde to šlo, jsem přidal i herní podklady a plány, abyste už 
nemuseli nic hledat. Snad se vám bude e-book líbit a užijete si s ním zábavu doma i na 
výletech.  
 
Jmenuji se Radek Zelenka. Vymýšlím a také vydávám společenské hry pro děti, které 
slouží jako zábava a dobrý prostředek k posílení vztahů. Jednoduchá řešení "já se nudím" a 
"mě bolí nožičky" jsem nacpal do malých krabiček, protože je to ekologické, ekonomické a 
praktické.  
 
E-book a další tipy na hraní jsem mohl napsat díky všem, kteří si koupili některou z mých her 
pro děti. Děkuji.  
      
Radek  
 

E-book můžete sdílet s kamarády, tisknout, kopírovat. Když budete chtít z e-booku něco 
použít na svoje stránky, prosím odkazujte na www.dummybear.cz  

 

Moje reklama 

 

 

 

 

 

 

 

Léčíme domácí 
mazlíčky. Včetně 
kooperativní hry. 

Poskládej zpátky 
ty příšery! 

Venku už nebude 
nuda. Obsahuje i 
cvrnkací kuličky. 

Děti jsou veselé a 
řidič klidný. 

Můžete hrát i na 
procházce. 
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JDEME CESTOU (s nápovědou) 
 
Počet hráčů      
 
 
Věk     

 
 
Délka hry    
15 minut 
 
Co potřebujete ke hře   
Papír a tužku 
 
Hra na zlepšení komunikace i na procvičení levé a pravé strany. Vyzkoušejte si i sami, budete 
překvapeni, jak vás to bude bavit.  
 
Nakreslete si cestu jako na obrázku, ale může být i složitější nebo jednodušší, záleží na tom, 
s kým budete hrát. Můžete pojmout jen jako zábavnou aktivitu nebo jako soutěž. Dráha není 
tajná a každý se na ni může před hrou podívat. 
 
HRA PRO 2 HRÁČE 
Jeden hráč napovídá, druhý se snaží se zavázanýma nebo zavřenýma očima projet cestu 
tužkou od startu do cíle. To se pravděpodobně nepovede na první pokus, tak si na místě, kde 
se tužka dostane mimo trať, udělejte křížek a pokračujte dál. Nebo se po vyjetí z dráhy 
vystřídejte.  

 
VARIANTA PRO 3 HRÁČE 
Jeden hráč napovídá, dva se střídají v 
kreslení. Když jeden udělá chybu, 
pokračuje další hráč. Když musíte soutěžit, 
vyhrává ten, kdo ujel delší trasu. Když 
nechcete dávat výhodu pečlivějším z dětí, 
nakreslete stejnou dráhu oběma. Nejdříve 
napovídejte prvnímu a měřte čas. Pak 
napovídejte druhému, zase měřte čas. Kdo 
je v cíli dříve, vítězí.  
 

VARIANTA PRO VÍCE HRÁČŮ 
Rozdělte se do dvojic. Nakreslete všem dvojicím stejné dráhy (jednu nakreslete a zbytek 
obkreslete nebo okopírujte). V každé dvojici jeden hráč napovídá, druhý kreslí. Která dvojice 
dojede rychleji do cíle, vyhrává.  
 
Můžete ještě okořenit tím, že kdo vyjede z dráhy, musí 5 vteřin čekat nebo napovídající hráč 
musí udělat 5 dřepů apod.   
  



 www.jasenudim.cz  

4 
 

30 vteřin aneb BA BU DA DU 
 
Počet hráčů 
      
 
Věk 
    
 
Délka hry 
15 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Papír a tužku 
 
 
PŘÍPRAVA A PRŮBĚH HRY 
Nastavte si stopky nebo časovač telefonu na 30 vteřin. Hráč, který je na řadě, si vylosuje 
kartičku. Kartičky si můžete vytisknout nebo si je přepište ze seznamu níže. Hráč se snaží říct 
co nejvíce slov, která začínají na první 2 písmena z kartičky. Získává tolik bodů, kolik řekne 
slov.   
JA = jahoda, jaro, jasně, Jarda, jak, jalovec, jarmark, jablko = 8 bodů 
 
Stejně tak pokračují ostatní, vylosují si kartičku a mají 30 vteřin na vodopád slov.  
Hrajte tolik kol, kolik se vám bude chtít. Vyhrává, kdo má nejvíc bodů.  
 
DALŠÍ PRAVIDLA 
Která slova se uznávají? My jsme hráli všechny slovní druhy i jména. Slovo i jeho zdrobnělina 
je každé za bod. Na jakékoliv ze začátečních písmen můžete dát háček nebo čárku. 
VA = VÁ / ZA = ZÁ = ŽÁ = ŽA atd. Ale pravidla si klidně přizpůsobte věku.  
 
OBMĚNA 
Hraje se celá minuta, první půl minuty hráč chrlí slova začínající na první dvě písmena a druhou 
půlminutu jen na první písmeno. Za slova z první půlminuty dostává 2 body a za druhou 
půlminutku 1 bod za každé slovo. 
 
ZAČÍNAJÍCÍ PÍSMENA 
BU, BA, DA, DU, HA, HE, HO, HU, IN, JA, KA, KO, KU, LA, LE, LI, LO, MA, MO, OV, PA, PE, 
PU, RA, RO, RU, SA, SE, SO, SU, TA, TE, TU, VA, ZA 
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PROFESOŘI 
 
Počet hráčů 
      
 
Věk 
 
 
Délka hry 
25 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Papír a tužku 
 
Hra pro aspoň pro 2 dospělé a libovolný počet dětí. Dospělí, jako profesoři, vysvětlují dětem 
význam slov. Každý profesor si vymyslí jinou definici (jen jedna je správná) a děti hádají, kdo 
z nich mluví pravdu.  
 
PŘÍPRAVA HRY 
Na kousky papír napište slova, přeložte a hoďte do nějaké nádoby nebo klobouku. Slova 
najdete na další stránce. Nastříhejte nebo klidně nechte vcelku.   
 
PRŮBĚH HRY 
Vylosujte jedno slovo a každý z dospěláků řekne jednu definici. Kdo z nich řekne tu pravdivou? 
Buď si dejte nějaké znamení, nebo to prostě berte na přeskáčku, protože dospělákům zase 
tolik o body nejde, že jo.  
 
Takže třeba „otoman“: 
Profesor 1: gauč nebo nějaké křeslo 
Profesor 2: příslušník indiánského kmene 
Profesor 3: jiný název pro loketní kloub 
 

Nebo „nabob“: 
Profesor 1: tlusťoch, který nabobtnal 
Profesor 2: používají to v útulku, je to 
taková lopatka…  
Profesor 3: nabubřelý boháč 

 
Děti po každém kole hádají od nejmladšího k nejstaršímu. Dítě získává bod, když uhádne 
správnou definici, dospělák získává bod za každé dítě, které poplete svojí vylhanou definicí. 
 
Hrajte třeba 10 slov, víc to asi nepůjde a sečtěte body. Vyhrává to z dětí, které získává nejvíc 
bodů. A k čemu body pro dospělé? 
 
VZPOMÍNÁTE NA VIDEOSTOP? 
Na konci se dvojice soutěžích spojily a sečetly si body. Vyhrála dvojice s nejvyšším součtem.  
Když bude stejně dospělých jako dětí, na začátku hry rozlosujte dvojice pomocí papírků se 
jmény (nikdo nemá tušení, s kým hraje). Na konci hry se dvojice odtajní a body sečtou. :-) 
 
A CO KDYŽ SE TO OBRÁTÍ?  
A když to děti přestalo bavit, rozhodly se, že si role vyměníme. No tak definice slov ze světa 
Tik toku, to jsme byli vedle, jako když děcka hádaly, co je to macerát.  
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S definicemi pomohl web https://www.infoz.cz. 
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JEDNO SLOVO  
 
Počet hráčů 
 
 
Věk 
 
 
Délka hry 
15 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Tužku pro každého a tabulky níže 
Nebo papír a pravítko    
 
 
PŘÍPRAVA A PRŮBĚH HRY 
Hráči si vytvoří dvojice. Každý napíše na papírek libovolné slovo (podstatné jméno, jednotné 
číslo, první pád). Papírek složí a položí doprostřed stolu nebo hodí do čepice. Papírky se 
zamíchají. Teď si každý hráč vezme jeden papírek zpátky.   
 
PRVNÍ PAPÍREK 
První hráč z první dvojice si přečte papírek a svému parťákovi z dvojice napoví jedním slovem. 
Když kolega uhádne, tým získává tolik bodů, kolik je dvojic ve hře. Když neuhádne, papírek 
se posouvá hráči po levici. Ten dává další jednoslovnou nápovědu spoluhráči. Pokud ten 
uhádne, tým získává o bod méně, než mohla získat předchozí dvojice. Pokud hraje více dvojic, 
posílá se papírek ještě dál. Když se slovo neuhádne, nikdo nezískává žádný bod.   
 
DRUHÝ PAPÍREK 
Teď je na řadě další dvojice a pokračuje se stejným způsobem. Hráč si přečte slovo, napoví 
kolegovi jedním slovem atd. Kolo pokračuje, dokud se nevyčerpají všechny papírky.  
 
Hraje se na 3 kola, vyhrává tým, který získal více bodů. 
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PIŠKVORKY & CONNECT 4 
 
Počet hráčů 
 
 
Věk 
 
  
Délka hry 
10 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Dvě tužky a papír (nejlépe čtverečkovaný)  
 
 
PIŠKVORKY 
Piškvorky asi není nutné představovat, ale stejně přikládám krátký návod. Hrajete na 
společném papíru, hráči se střídají v tazích, jeden hráč kreslí kolečka, druhý křížky. Komu se 
podaří spojit 5 svých znaků v jedné řadě (vodorovné, svislé nebo šikmé) je vítězem hry. Když 
dojedete na kraj papíru, smůla, ale za okrajem se nehraje. 
 
Když budete hrát oba bezchybně, zjistíte, že začínající hráč nemůže prohrát. Kdyby vás 
zajímalo, jak tomu předejít, mrkněte na www.piskvorky.cz.    
 
CONNECT 4 (SPOJ 4) 
Connect 4 asi znáte v provedení, kdy házíte do plastové nebo dřevěné mřížky barevné dílky 
nebo kolečka. S papírem a tužkou to chce jen trochu představivosti a základní pojem o fyzice.   
Můžete použít čtverečkovaný papír, ale taky si můžete nakreslit mřížku 6 (řádek) na 7 
(sloupců). Celkem tedy 42 políček. Zatímco u piškvorek můžete sedět naproti sobě, tady je 
lepší sedět vedle sebe. Hned vysvětlím. 

Stolní hra Connect 4 se hraje tak, že se střídáte v házení barevných disků (každý hráč má svoji 
barvu) do stojící (vertikální) mřížky. V mřížce se snažíte tvořit řady svých koleček, když spojíte 
4 svoje disky do řady (vertikálně, horizontálně, diagonálně), máte bod. Hra končí ve chvíli, 
kdy je mřížka plná. Vyhrává ten, kdo má víc bodů. 
 
S papírem a tužkou hrajete podobně. Střídáte s v tazích, akorát začínáte ode dna mřížky. 
Můžete dělat křížky a kolečka, nebo různě barevná kolečka. 
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RYCHLOMŘÍŽKA 
 
Počet hráčů 
     
 
Věk     6+ 
 
 
Délka hry 
5 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Tužka a papír 
 

 
Původně jen taková rychlá kratochvíle se změnila v dobrou pomůcku pro trénink pozornosti 
a výdrže. 
 
Pravidla jsou jasná a jednoduchá. Každý hráč si vezme mřížku (všichni mají stejnou) a škrtají 
čísla od 1 do 36. Kdo první škrtne číslo 36, vyhrává. 
 
Nejdřív jsme si to chtěli jen vyzkoušet a rychle vyškrtat, ale zjistili jsme, že děcka poměrně 
brzo odpadávala. 
 
A protože hrály většinou děti proti dospělým, hodně často brzdily už mezi čísly 10 a 15. Proč?  
 
Když děti pozorovaly dospělé, ztrácely motivaci, jakmile byly o pár čísel pozadu. Ale i když 
je nepozorovaly, tak prostě neudržely koncentraci a soustředěnost déle, než pár desítek 
vteřin. To mě přivedlo k nápadu, že by se dalo využít jako cvičení.  
 
TADY JE PÁR TIPŮ 

 začněte menší tabulkou a postupně zvětšujte, tak snáze udržíte motivaci  
 i ve velké tabulce si můžete stanovit nižší cílové číslo nebo rozdělte na více etap  
 zakryjte si svoji tabulku, aby na ní děti neviděly 
 dejte dětem menší tabulku, prostě vytvořte hendikep. Vy (nebo starší děti) hrajte s 

tabulkou s 36 čísly a mladším dětem dejte 25 nebo 16 čísel, podle věku.  
 nezávoďte mezi sebou, ale dejte dětem časový limit nebo měřte čas, ve kterém musí 

tabulku vyškrtat, tak si můžou jednoduše ověřit, že se zlepšují.   
 
Tabulky s 36 čísly najdete na další stránce.  
 
A to je všechno :-) 
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V každém řádku jsou stejné tabulky, celkem tedy 3 různé tabulky (vždy po dvou).  
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JÁ TĚ VYVĚŠTIM aneb jak předpovídat dětem budoucnost?    

 
Počet hráčů 
 
 
Věk  
 
 
Délka hry 
15 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Papír a tužku  
 
Tohle téma většině rodičům nedá spát. Co bude s jejich ratolestmi, až vyrostou? Naštěstí to můžete 
jednoduše zjistit. Potřebujete k tomu jen papír a tužku. I když nejsou dostupná data, nakolik se 
podobné věštby vyplní, aspoň si užijete trochu napětí i legrace. 
 
PŘÍPRAVA 
Nejdřív si připravte kategorie, které děti, teda vlastně vás, zajímají. Jak se bude jmenovat partner, kde 
budou bydlet, jaké budu mít povolání, auto, kolik budou vydělávat, kde se budou brát a spoustu 
dalších veledůležitých otázek. Do každé kategorie si vymyslete 4 možnosti, ty pozitivní by měly 
převažovat. 
 
Řekněme, že se bude věštit Anežce. Nejdřív Anežka potřebuje najít své osudové číslo. Postupujte 
podobně jako při losování abecedy. Adam proto v duchu počítá od 1 do 10 (pořád dokola) a Anežka v 
nějaký okamžik řekne „stop“. Číslo, u kterého se zastavil, je osudové. V našem případě 7.  
 
VĚŠTÍME 
A jdeme na samotnou věštbu. Začínáme vlevo nahoře. Škrtáme postupně všechny sedmé možnosti. 
První sedmá možnost je kolo. Odpočítáme dalších 6 položek a sedmá možnost je řidič (škrtáme), 
následuje Bohouš, doktorka atd. Když nám zůstane v kategorii poslední položka, zakroužkujeme ji. 
To je výsledek. Anežka bude učitelka, najde si bezďáka Míru, kterého si nastěhuje do paneláku, budou 
spolu mít 2 děti. To Ferrari je trochu záhada, asi svatební dar :-D 
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TEČKY A ČTVEREČKY 
 
Počet hráčů 
 
 
Věk 
 
 
Délka hry 
10 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Papír a tužku 
 
 
Ke hře potřebujete jen papír a 2 tužky nebo pastelky, když má každá jinou barvu, je vše 
jednodušší. 
 
PŘÍPRAVA A PRŮBĚH HRY  

 Na papír si nakreslete 16 teček, nebo spíš puntíků. Nakreslete je do mřížky 4 x 4. 
 Střídáte se v tazích, ve svém tahu vždy spojíte rovnou čarou 2 sousední tečky. 

Vodorovné a svislé čáry jsou v pořádku, diagonální, tedy příčné, neplatí. 
 Cílem je spojit 4 puntíky a dokončit malý čtverec. Když dokončíte čtverec, nakreslete 

si do něj křížek, na konci hry se křížky sečtou a ten, kdo jich má více, vyhrál. Nebo si 
napište bod na papír. 

 Když uzavřete čtverec, máte jeden extra tah, který musíte využít. Vypadá to jako 
výhoda, ale ve velkém množství případů tímto extra tahem nahrajete soupeři. 

 Když uzavřete jednou čarou 2 čtverce (to se může stát, viz obrázek níže), máte 2 body, 
ale jen 1 extra tah. 

  

Vyhrává, kdo má nejvíc zavřených čtverců. 

Tip: když chcete hrát déle, nakreslete si na začátku více teček 
Tip: když máte jen obyčejné tužky, značte si body za uzavřený čtverec křížky a kolečky 

 

Na této adrese najdete i videonávod  https://www.dummybear.cz/tecky  
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ŠIBENICE NEBO OBĚŠENEC  

 
Počet hráčů 
 
 
Věk 
 
 
Délka hry 
5 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Papír a tužku 
Nebo křídu a tabuli  
 
PŘÍPRAVA A PRŮBĚH HRY  
První hráč si vymyslí slovo a na papír nakreslí tolik vodorovných čárek vedle sebe, kolik má 
slovo písmenek. Např. slovo abeceda zapíše jako sedm krátkých vodorovných čárek vedle 
sebe. Druhý hráč začíná hádat písmenka. Když uhádne písmenko, první hráč ho zapíše do 
tajenky na příslušnou čárku (v případě, že je tam písmenko vícekrát, zapíše všechny). 
 
Když ale neuhádne, první hráč nakreslí část šibenice nebo oběšence. Za každé neuhádnuté 
písmenko nakreslí jednu část (kopeček, svislá část, vodorovná část, provaz, hlava, levá ruka, 
pravá ruka, levá noha, pravá noha). Pravá noha = konec hry. Obecně platí pravidlo, že čím jsou 
děti menší a slova složitější, můžete kreslení rozložit na více částí a opačně.  
 
KDYŽ HRAJE VÍC HRÁČŮ 
Není problém, víc hlav, víc ví. Krátká porada a šup tam s písmenkem. :-) 
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SOS  
 
Počet hráčů 
 
 
Věk 
      
 
Délka hry    
5 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Tužku pro každého a papír. Nebo tabulky níže   
 
Krutá hra, ve které jedna chyba znamená, že pravděpodobně ztratíte celou hru a se skřípěním 
zubů sledujte, jak soupeř zavírá jedno slovo za druhým a zároveň si zapisuje body. A vy? Nic.  
 
Ve hře procvičíte hlavně pozornost a soustředění a užijete si ji s dětma i s dospělákama. Druhá 
varianta s sebou nese větší riziko patu a tak musíte být hodně důmyslní. Herní plánky najdete 
na další stránce nebo si je prostě nakreslete. 
 
PŘÍPRAVA HRY 
Potřebujete mřížku 5x5 nebo maximálně 7x7. 
Můžete použít každý svoji barvu pastelky 
nebo fixy, ale stačí vám klidně jedna společná 
obyčejná tužka. SOS je výhodné slovo, 
protože můžete při hře sedět naproti sobě.  
 
Cílem hry je dokončit co nejvíce slov SOS a 
získat víc bodů, než soupeř.  
 
PRŮBĚH HRY 
Hráči se střídají v tazích. Hráč si vybere 
libovolné políčko a napíše do něj písmeno S 
nebo O. Když některý hráč dokončí slovo 
SOS, toto konkrétní slovo jednou čarou 
škrtne a zapíše si vedle tabulky bod. Po 
dokončení slova SOS má hráč vždy jeden 
extra tah, který musí využít. Škrtnutá 
písmenka hrají dál.  
 
Výhodou je, že tak může zřetězit několik SOS 
slov za sebou a tím získat hóódně bodů.   
 
KONEC HRY 
Trpký konec hry je, když budete hrát do posledního písmenka, tedy do celého zaplněného 
plánu. Nebo hru můžete ukončit, když už je jasné, kdo vyhrál.  
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KRESLENÍ S NÁPOVĚDOU  

 
Počet hráčů 
 
 
Věk 
      
 
Délka hry     
15 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Tužku a papír pro každého.    

 

CO VÁS HRA NAUČÍ 
Že se máme vyjadřovat přesně. Protože jinak vzniká prostor pro nedorozumění. 
Že se máme ptát, když něčemu nerozumíme. Protože jinak vznikne chyba. 
Že ne každý pochopí věc při prvním vysvětlení. A tak je v pořádku mu věci zopakovat. 
Že neuvažujeme stejně. Musíme se prostě vžít do druhého. 
 
JAK NA TO 
Nachystejte papír A4 a pro každého hráče tužku. Nakreslete na papír abstraktní obrázek, 
inspiraci mám pro vás dole. Čím starší a zkušenější jsou hráči, tím složitější obraz jim můžete 
připravit. Zadání nikomu neukazujte.  
 
HURÁ DO TOHO 
Všichni ostatní si vezmou tužku a papír a sednou si tak, aby si navzájem neviděli na kresby. 
U nás jsme to řešili podložkou, děti seděly na židli zády k sobě. Začněte popisovat obrázek, 
kousek po kousku, čárku po čárce. Prozradím, že je užitečné hlásit velikosti, tvary, proporce. 
Ostatní podle vašich pokynů kreslí. Anebo taky ne, třeba vůbec nepochopí, jak jste to 
mysleli. Ale nevadí, během kreslení se totiž můžou doptat na detaily, které jim utekly, nebo 
jste je vy sami vynechali. Těžké je to pro všechny, ať už popisují nebo kreslí. 
 
JAK JSTE DOPADLI? 
Hotovo? Porovnejte si obrázky!  Že se liší od zadání? Pobavte se, kde došlo k chybě. Kdy 
kresliči přesně nepochopili pokyny a co byste vy jako vypravěč mohl zlepšit. Hra nemá 
poražené, vyhráváte všichni. :-) 
 
O STUPEŇ VÝŠ 
Teď si to dejte bez doplňujících otázek. Kreslí se jen to, co autor řekne, nikdo se nesmí ptát 
ani si nic upřesňovat. Teď se v plné nahotě ukáží schopnosti obou stran, hlavně autora, 
vyprávěče. Co všechno zapomene říct? A jak velké budou rozdíly mezi originálem a kopiemi?  
Při vyhodnocení si můžete popovídat o tom, jak je důležitý dialog. Protože tam, kde mluví jen 
jeden, nikdy nebudou výsledky stejně dobré, jako když všichni spolupracují. 
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PRAŠTĚNÉ PŘÍBĚHY 
 
Počet hráčů      
 
 
Věk     
  
 
Délka hry    
15 minut 
 
Co potřebujete ke hře   
Tužku, papír, mobil / tablet / pc 
 
 
Vymýšlet příběhy na povel a spatra většinou vázne na jednom podstatném detailu. Chybí nápad nebo 
směr. Z toho vede snadná cesta. Existují stránky, kde se dají generovat náhodná slova, třeba 
http://slova.cetba.eu/. Je jednoduchá a můžete si zvolit i počet slov. 
A jdeme vymýšlet a psát. 
 
PŘÍBĚH 
Zadejte si počet slov, třeba 5. Stránka vám vygeneruje nahodilou kombinaci. A teď přemýšlejte, jak z 
nich poskládat příběh. Mladší děti se budou jen snažit spojit slova k sobě. Postupem času budou 
přikládat slovům významy a příběhy rozvíjet. 
 
A tady je pár příkladů. Třeba: Motocykl, Moucha, Žabky, Smrtka, Lázně 
Do lázní přijel zamilovaný pár na motocyklech. Když vstoupili do budovy lázní, vzali si žabky, aby 
neušpinili podlahu. Vlezli si do lázní, ale jeden z nich uviděl mouchu, která přenášela smrtelnou 
chorobu. Oba věděli, že si pro ně jde smrtka. 
 
Asfalt, Tvář, Louka, Tapír, Sprej 
Mirek z vedlejší třídy je blbec. Pořád mi říká „Louka, Louka, ty tak blbě koukáš“. No, jmenuju se Louka, 
ale koukám úplně normálně. Tak mu povídám, že blbě kouká leda on. A ještě dodávám, že se všechno 
může rozhodnout v soutěži, kde budeme kreslit sprejem na asfalt. Kdo nakreslí hezčí obličej, kouká 
hezky a ten druhý kouká blbě. Sešla se tam dobrá půlka školy. Dali jsme se do kreslení, a když jsme 
byli hotovi, říkám. „Ten tvůj ksicht vypadá jako tapír“. Možná blbě koukám, ale Mirek má novou 
přezdívku. 
 
KAPITOLA Z OBLÍBENÉ KNIHY 
Pro starší borce mám velkou výzvu. Vygenerujte si slova, zase stačí 5 a vymyslete a napište kapitolu 
do své oblíbené knihy nebo do knihy, kterou právě čtete. Jak se poperete třeba se slovy bříza / puk / 
lokna / drápek / lednice?   
 
KDYŽ NEMÁTE PAPÍR A TUŽKU 
Ať už jste kdekoliv, můžete si vymýšlet a skládat příběhy jen tak, bez psaní. Až budete ve vymýšlení 
přeborníci, určujte si kategorie. Vymýšlejte strašidelné příběhy, vtipy, smutné historky nebo příběhy 
z budoucnosti. Nebo zkoušejte vtipné básničky. :-) 
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BINGO 3x JINAK  
 
Počet hráčů     
 
 
Věk     
 
 
Délka hry 
15 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Tužku pro každého, papír a pravítko   
 
VLASTNÍ BINGO 
Obsah je důležitější, než forma. Kreslení je zábava sama o sobě a hra byla taky v pohodě, 
všechna zvířata jsme poznali :-) 
 
Vlastní bingo není žádná věda. Podle trpělivosti a schopností týmu si určete počet políček na 
kartě. My jsme kreslili hrací karty s 15 políčky (3 x 5), celkem jsme míchali 20 zvířátek, bylo to 
tak akorát na přípravu i hru. Dejte si akorát pozor, aby se zvířata na hrací kartě neopakovala. 
Pak všechna zvířátka nakreslete ještě jednou, abyste měli z čeho losovat.  
 

SLOVNÍ BINGO  
Na to konto mě napadlo bingo se slovy.  
Podstatou hry je zaškrtávat na hrací kartě 
slova, která řekl někdo ze soupeřů.   
 
Základní pravidla jsou stejná jako pro Bingo. 
Rozdejte hrací karty a pak si volně povídejte, 
ptejte se, odpovídejte (ideálně celou větou). 
Pokud během rozhovoru kdokoliv ze soupeřů 
řekne slovo, které máte na kartě, můžete si jej 
zaškrtnout. Kdo bude mít první zaškrtnutý 
jakýkoliv sloupec A jakýkoliv řádek, vyhrává. 
Nebo můžete hrát na celou kartu, hra bude 

delší, ale bude o vaší šikovnosti dostat ze soupeřů ta správná slova.  
 
Slova mohou zaznít i v jiných pádech, číslech, osobách - např. RÁD může být i RÁDO, RÁDA, 
apod. Když zazní nějaké slovo, které si hráč může škrtnout, řekne "mám" + slovo, které škrtá.  
 
BINGO VYJMENOVANÁ SLOVA  
A když nelezou vyjmenovaná slova do hlavy nebo jste teprve na začátku, netlačte na pilu a 
zkuste to pomocí hry. Hráči uvidí i uslyší jednotlivá slova. Některá nejasná nebo 
nejednoznačná slova můžete během hry probrat. Bingo je kvůli hratelnosti rozděleno na 2 
skupiny slov a komplet je ke stažení na https://www.dummybear.cz/bingo3x . U obou verzí je 
k vytištění 16 hracích karet (4 na stránku), nemusíte ale tisknout všechno.  
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Tabulky pro slovní bingo 
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DEKONSTRUKCE 
 
Počet hráčů 
     
 
Věk     
 
 
Délka hry 
15 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Tužku a papír pro každého  
 
 
PŘÍPRAVA HRY 
Každý si vezme tužku a papír. Vymyslete slovo a určete časový limit, minuta je tak akorát. 
Když máte různě staré děti, můžete časový limit odstupňovat. 
 
PRŮBĚH HRY 
Vedoucí hry na viditelné místo (tabule) napíše nebo dětem nadiktuje delší slovo. Všichni hrají 
zároveň, každý hráč musí v časovém limitu poskládat co nejvíc slov z písmenek, které 
obsahuje hlavní slovo. Pro každé jedno nové slovo může použít jen písmenka, která obsahuje 
hlavní slovo. Když je tam jedno K, může použít jen jedno K atd. 
 
PŘÍKLAD  
Dospělák nadiktuje slovo KNOFLÍK. Všichni teď mají jednu minutu, aby napsali co nejvíc slov. 
Třeba FÍK / LOK / NOK / FLOK / KLON / KOLÍK 
Víc nestíhám a teď bodování. Za každé písmeno z nových slov získávám bod, v tomto případě 
3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 6 = 23 bodů  
 
Nebo třeba slovo DEKONSTRUKCE – SKON, STRUK, NOK, NOS, DOK, KOKR, KRK, KROK, 
KONSTRUKCE, KEC, REK... 
 
Najděte si jakékoliv delší slovo 8 – 10 písmenek. Fakt cokoliv, prostě to není 
KATASTROFA – STROFA, RAS, TRASA, KASTA, STRAKA, KASA 
VYMYSLET – MYS, LET, SLET, LEM, VESLY 
SLOVÍČKO – VÍČKO, LOV, KOS, LOK, OKO, LOS, SOKOL, KOLOS, LÍČKO, ČOKL 
 
Základní zadání jsou podstatná jména v prvním pádu a jednotném čísle, ale klidně si upravte 
podle sebe.  
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VTIPNÉ VĚTY  
 
Počet hráčů 
 
     
Věk 
 
      
Délka hry 
15 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Papír a tužku pro každého hráče.  
 
 
Hru oceníte, když máte nutkání dozvědět se něco o svých dětech.  
 
Hra je vhodná pro alespoň 3 hráče, kteří už umí psát, horní hranice sice není omezená, ale víc 
jak 7 lidí už je trochu chaos.  
 
PŘÍPRAVA HRY 
Pro každého hráče si připravte proužek papíru (5 – 10 cm) a tužku, pastelku nebo propisku.   
 
PRŮBĚH HRY 
Každý hráč napíše tajně slovo, přeloží papírek a pošle jej sousedovi po levici. Zároveň dostane 
papírek od souseda po pravé ruce. Napíše další slovo, opět přeloží papírek a pošle dál. Po 
posledním slovu opět papírky pošlou sousedům. Každý pak postupně papírek rozbalí a přečte 
celou větu. 
 
A JAKÁ SLOVA SE NA PAPÍREK PÍŠÍ?  
První slovo "jaký" (např. plešatý, oslintaný, kudrnatý…) 
Druhé slovo "kdo, co" (sněhulák, skříň, topení) 
Třetí slovo "s kým, s čím" (s papouškem, s patkou, s pohrabáčem) 
Čtvrté slovo "jak" (rychle, zákeřně, potichu)  
Páté slovo "co dělá" (nakládá, posílá, chladí) 
Šesté slovo "koho, co" (housenku, akrobata, parník) 
Sedmé slovo "kde, kam" (do vody, na střechu, na dovolenou) 
 
Seznam si klidně upravte nebo doplňte. Asi není tajemstvím, že děti mají tendenci používat 
hodně lidová slova, což v rozumné míře tolerujeme. Na druhou stranu příliš prdění, kakání, 
smrdění apod. snižuje vtipnost vět a dost rychle se omrzí. :-)    
 
Hra je v první řadě zábava, ale zároveň dětem rozšíříte slovní zásobu a s některými můžete 
procvičit i slovní druhy.  
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STRAŠIDELNÉ PŘÍŠERY 
 
Počet hráčů 
 
     
Věk 
 
      
Délka hry 
20 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Papír a tužku pro každého hráče.  
 
Kreativním kreslením příšer si šplhnete u všech dětí a slibuju, že to bude bavit i vás. Princip hry je 
podobný jako u vtipných vět (na předchozí stránce). Každý hráč nakreslí část postavičky, přeloží papír 
a pošle sousedovi. Všichni teď kreslí další část atd. 
 
Příprava 
Každý si vezme tužku nebo pastelku (fixy nedoporučuju, kresby jsou pak vidět skrz), pruh papíru, 
ideálně třetinu A4 (stříhané na široko). Papír si přeloží na třetinu, horní třetina může být malinko 
menší.  Sedněte si tak, abyste si do papírů navzájem neviděli. 
 
Jdeme kreslit 
Každý hráč do horní části nakreslí hlavu. Krk protáhne až přes překlad papíru, aby následující hráč 
věděl, kde a jak má pokračovat. Doporučuji krkem začínat a kreslit hlavu od krku nahoru. 

 
Když jste hotovi, přeložte hlavu směrem od sebe dozadu (aby ji další hráči neviděli) a pošlete papír 
sousedovi po pravici. Každý má teď papír s přeloženou hlavou (kterou nevidí), vidí pouze dvě krátké 
čárky z krku. K nim nakreslí tělo a spodní část zase malinko přetáhne přes překlad papíru. 

 
A ještě nohy 
Tělo opět přeloží dozadu a pošle sousedovi. Teď všichni kreslí nohy. A jdeme na slavnostní odhalení. 
Jak se vám příšery líbí? 
 
Tip: Nebojte se vyměnit tělo krásné princezny za pytel brambor nebo pružinu. Postupem času budou 
i děti kreativnější a kreativnější. 
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OBRÁZEK – VĚTA - OBRÁZEK 
  
Počet hráčů 
 
     
Věk 
 
      
Délka hry 
15 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Papír a tužku pro každého hráče.  
 
 
A podobný princip ještě do třetice všeho dobrého. Jste na tom špatně s kreslením? O to víc si 
všichni hru užijete! Špatně totiž znamená, že se všichni budou dobře bavit. 
 
PŘÍPRAVA HRY 
Proužky papíru, ideálně podélně rozstřižené A4 a tužky, propisky nebo pastelky.  
 
PRŮBĚH HRY 
Na začátek každý nakreslí na svůj papír jednoduchý obrázek nějaké činnosti. Třeba holčička 
vede pejska na obojku, les hoří, pán vrtá vrtačkou, děti slaví narozeniny, babička večeří atd. 
Pak všichni obrázek přehnou a pošlou hráči vedle. Na papíru, který před nimi přistál, se 
podívají na obrázek a napíší větu, která ho popisuje. Pak opět všichni své papíry přehnou, 
tentokrát tak aby další hráč v pořadí viděl jen dopsanou větu, ne úvodní obrázek. Pošlou zase 
vedle, hráči podle věty dokreslí obrázek, přehnou papír a tak se psaní a kreslení střídá pořád 
dokola od hráče k hráči. 

  
Když k vám doputuje papír, na který jste kreslili první obrázek, hra končí. Teď se podívejte na 
poslední větu a v duchu si ji porovnejte s obrázkem, který jste vytvořili. Sedí to? Nebo snad 
ne? :-) 
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MĚSTO, JMÉNO, ZVÍŘE, POKÉMON 
 
 
Počet hráčů   
 
 
Věk 
 
 
Délka hry  
15 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Papír a tužku pro každého hráče  
 
 
 
PŘÍPRAVA HRY 
Každý hráč potřebuje čistý papír a tužku. Papír rozdělte na sloupečky, co sloupeček, to jedna 
kategorie, do posledního sloupečku budete psát součet získaných bodů.  

Každý sloupeček nadepište názvem kategorie, jako je jméno, město, jídlo, zvíře, stát, věc apod. 
můžete přidat i to, co u vás zrovna frčí. Třeba jména Pokémonů, fotbalových klubů, značek aut, 
kreslených hrdinů apod.  
 
PRŮBĚH HRY 
Pepa odříkává v duchu abecedu, Jana ho zastaví a Pepa řekne nahlas písmenko, na kterém skončil. 
Teď se všichni snaží vyplnit všechny sloupečky slovy, které začínají na vylosované písmenko (viz 
obrázek). Když má některý z hráčů všechny sloupečky vyplněné, řekne STOP a všichni přestanou psát 
(menším dětem dopřejte čas navíc).    
  

BODOVÁNÍ  
Všichni prochází sloupeček po sloupečku. Za 
každé uznané slovo získává hráč 10 bodů. Když 
má jeden nebo víc hráčů stejné slovo, tito si zapíší 
pouze 5 bodů. Pokud některý hráč má slovo v 
kolonce, kterou mají všichni ostatní prázdnou, 
tak získává 20 bodů. Prázdná kolonka = 0 bodů. 
Součet si každý napíše do posledního sloupečku.   
  
KOOPERATIVNÍ VARIANTA 

Můžete hrát i variantu, kdy bude vaším cílem psát stejná slova, jako ostatní hráči. Když alespoň 2 hráči 
trefí stejné slovo, celý tým získává bod. Podle počtu hráčů, sloupců a odehraných kol si určete počet 
bodů, které přinesou týmové vítězství.  
 
KONEC HRY 
Až vás přestane hra bavit nebo dopíšete na konec papíru, sečtěte si body. Vyhrává, kdo jich nasbíral 
nejvíc.   
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MEČKYSPYŘ  
 
 
 
Počet hráčů   
  
 
Věk      
 
 
Délka hry    
10 minut 
 
Co potřebujete ke hře  
Papír a tužku 
 
 
 
 
Přesmyčky nám fungují spolehlivě pro děcka od 7 do 12 let, a kdybychom měli po ruce starší, pohltilo 
by je to určitě taky. Všichni byli schopní luštit a každý se na něčem chytil. Koneckonců, vyzkoušet si 
to můžete i vy.  
 
Vytiskněte si přesmyčky nebo je přepište a rozdejte dětem. Kdo zvládne správně všechna hlavní 
města, zvířátka ze dvorku, jídla, povolání, nábytek, sportovní náčiní a další? Celkem 100 slov v deseti 
sadách po 10 přesmyčkách, s tím už se dá vyblbnout.  
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KE DNU (matematická hra) 
 
Počet hráčů      
 
 
Věk      
 
 
Délka hry  
15 minut 
 
Co potřebujete ke hře  
Papír a tužku 
 
 
Čeká nás trochu přemýšlení, počítání a hledání kombinací. Cíl je jasný, potopit flotily soupeřů 
a vyhrát námořní bitvu. Variant si můžete vymyslet celou řadu, pár jsem jich přidal na konec 
článku, ale budeme se věnovat naší nejoblíbenější a asi nejkomplexnější.     
 
Co se ve hře naučíte 
Budete hledat kombinace čísel a jejich součty. Zároveň budete porovnávat čísla, jednotlivé 
možnosti a hledat pro vás nejvhodnější řešení.   
 
PŘÍPRAVA HRY 
Každý hráč si na papír napíše 10 čtyřmístných čísel. Povolíme uzdu představivosti a tak každé 
číslo představuje jednu loď. Při psaní čísel si můžete papír zakrýt, ale v okamžiku, kdy začne 
hra, své lodě odkryjte, aby je dobře viděli ostatní admirálové (hráči).   
 
PRŮBĚH HRY 
Hráči se střídají v tazích. Ve svém tahu vystřelí směrem k lodím jednu salvu (zadání). Všechny 
lodě, které po 
 
Seznam povolených zbraní najdete níže, můžete si samozřejmě podmínky přidat, ale tyto se 
nám zatím při hraní osvědčily. 
 
Podmínky / zadání 
Alespoň 2 stejné číslice (2, 3 nebo 4 stejné číslice v jednom čísle) 
Součet celé kartičky je menší než 10 (součet všech 4 čísel) 
Součet celé kartičky je větší než 28 (součet všech 4 čísel) 
Číslice jsou seřazené vzestupně nebo sestupně (třeba 2 5 8 9) 
Všechny číslice jsou sudé nebo liché 
Vybraná pozice obsahuje nějakou číslici 
Dvě vybrané pozice mají nějaký součet (interval 2 čísel) 
Součet celé kartičky dává vybraný součet (interval 4 čísel) 
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Hráč, který je na tahu si vybere jednu z podmínek výše a řekne např.: „Potápím všechny lodě, 
které mají na třetím místě číslici 8“. Znamená to, že všechny lodě, které mají na třetím místě 
číslici osm, jdou ke dnu.   

  
Nebo si můžete vybrat součet jakýchkoliv pozic a určit dvoumístný interval. Kouknete se 
soupeřům na lodě a hledáte nejčastější shodu, abyste jim způsobili co nejvyšší ztráty. Třeba 
můžete potopit všechny lodě, jejichž součet 1. a 3. číslice je 4 - 5. Třeba u čísla 1347 je součet 
1. a 3. číslice 5 atd. 

 
Extra potopení 
Pokud si někdo zapomene potopit loď a někdo si toho po konci tahu všimne, tak si provinilec, 
kromě dotčené lodi potopí ještě jednu extra loď dle vlastního výběru.   
Tip: Při hře si klidně můžete položit všechny papíry vedle sebe, ať na ně všichni dobře vidíte. 
 
KONEC HRY 
Hra končí, když na hladině zůstaly lodě jen jedné flotily. Jinými slovy, kdo má potopené 
všechny lodě, končí. A poslední, kdo zůstane ve hře, vyhrává. 
 
DALŠÍ VARIANTY 
Šéfík 
Jeden člověk může připravit hru ostatním. Tím se samozřejmě citelně zvedne podíl náhody, 
ale hru pak zase zvládnou menší hráči, resp. jsou starším hráčům vyrovnaným soupeřem.    
Šéfík teda napíše každému hráči 10 čísel a zároveň pak dává podmínky. Hráči mají svá čísla 
zakrytá. Aby někomu nenadržoval, může šéfík použít nějaký z generátorů náhodných čísel, 
třeba https://www.generator-cisel.cz/ 

 
V mlze 
Stejný mechanismus jako v hlavní hře, ale hráči mají celou dobu zakryté papíry. Ve hře končí, 
kdo má 2 a méně lodí.    
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LOGIK (bez plastu) 
 
Počet hráčů      
 
 
Věk      
 
 
Délka hry  
15 minut 
 
Co potřebujete ke hře  
Papír a tužku 
 
 
ZAČNEME PRAVIDLY 
Kdo víte, jak se Logik hraje, jste hned doma. Místo barevných kloboučků dáte čísla, místo 
černých kolíčků křížek a místo bílých čárku. Hotovo. 
 
A teď podrobný návod pro vás, kdo jste o Logiku nikdy neslyšeli.  Pro lepší názornost hraje 
Petr a Adélka (hádá). Petr si pro sebe na útržek papíru napíše 4 různé číslice (0 – 9), ale Adélce 
je neukáže. Adélka se snaží kombinaci vyluštit (správné číslice i jejich pozice). 
 
Adélka v prvním tahu na svůj papír napíše libovolné 4 číslice. Petr je hned vyhodnotí. Za 
každou uhádnutou číslici, která je na správné pozici, ohlásí křížek. Za každou číslici, kterou 
Adélka uhádla, ale není na správné pozici, ohlásí čárku. Adélka si křížky a čárky napíše vedle 
první kombinace na stejný řádek.   
 
Důležité: Petr neprozradí, ke kterým číslicím se hodnocení vztahuje. Adélka tedy neví, které 
číslice a pozice jsou ty správné, to musí zjistit v dalších tazích. Vypadá to složitě a taky je :-D 
 
PŘÍKLAD 
Petr si napsal číslo 4 2 6 8. To je číslo, které musí Adélka odhalit. 
Adélka v prvním tahu napsala 4 3 9 1. Petr hlásí jeden křížek, protože správně je čtyřka a 
dokonce je na správném místě. Adélka si tedy vedle napíše X (křížek). 
Ve druhém tahu Adélka napíše 8 3 2 7, Petr hlásí dvě čárky, protože se shodují dvě číslice 2 a 
8, ale nejsou na správných pozicích. Adélka si napíše vedle čísla na druhý řádek II (dvě čárky). 
 
Kolo končí, když Adélka odhalí celé číslo. V ten moment si s Petrem prohodí role, zahrají 
druhé kolo a pak porovnají výsledky. Kdo vyluštil číslo na méně tahů, vyhrává. Může se stát, 
že jeden z hráčů zkoní nápovědu (špatně ohlásí křížek nebo čárku). V tom případě se soupeři 
počítá jako konečný řádek ten, ve kterém napovídající hráč udělal chybu.   
 
RŮZNÉ OBTÍŽNOSTI 
Základ jsou 4 číslice (od 0 do 9). S menšími dětmi můžete snižovat škálu, hrajte třeba 4 číslice 
od 1 do 6, s ještě menšími dětmi klidně snižte počet číslic. A naopak, se staršími a s dospěláky 
hrajte na více číslic, nebo přidejte pravidlo, že se číslice můžou opakovat. 
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AKVÁRKO (z anglického originálu FISH BOWL)  
 
Počet hráčů      

 
 
Věk      
 
 
Délka hry:    
30 minut 
 
Co potřebujete ke hře:   
Tužku, papír, stopky (mobil),  
nůžky a to akvárko.  
 
Perfektní party hra pro skupiny rodičů s dětmi, školní skupiny, tábory. Pro všechny, kteří 
chtějí soutěžit, bavit se a popustit uzdu kreativitě.  
 
PŘÍPRAVA HRY 
Hráči se rozdělí na dva vyrovnané týmy. Každý hráč si vezme 3 lístečky, na každý napíše jedno 
slovo (podstatné jméno, první pád, jednotné číslo). Lístečky přeloží a hodí do akvárka. Jasně, 
může být i jiná nádoba.  Slova by měla být přiměřená schopnostem hráčům, raději se 
vyhněte příliš složitým (třeba katechismus), i těm banálním, ať hra není ani moc jednoduchá.  
 
PRŮBĚH HRY 
Hraje se na 3 kola. Průběh každého je podobný a liší se typem nápověd. Začínající tým si 
vybere jednoho člena, který bude napovídat, ostatní z týmu hádají. Za každé uhádnuté slovo 
získává tým jeden bod. Po minutě se týmy vystřídají.  
 
PRVNÍ KOLO 
Vybraný člen týmu si vezme lísteček z akvárka a napovídá týmu. Popisuje slovo na lístečku, 
v okamžiku, kdy tým slovo uhádne, losuje si další. Jednou za kolo může hráč vylosované slovo 
vrátit do akvárka. Časový limit je jedna minuta, čas začíná, když si hráč vylosuje první papírek. 
Po minutě se týmy střídají. Kolo končí, když v akvárku nejsou žádné lístečky.  
Součástí nápovědy nesmí být kořen hádaného slova a napovídat se nesmí pantomimou.  
 A který tým začíná? Nacvičte los.  
 
DRUHÉ KOLO 
Vraťte všechny lístky do akvária. Ve druhém kole začíná tým, který v přechozím kole hádal 
jako druhý. V tomto kole se také napovídá, ale pouze jedním jediným slovem. Jinak je 
všechno stejné, jako v prvním kole.  
 
TŘETÍ KOLO 
A ve třetím kole už jedeme úplně beze slov. Takže pantomima. Začíná stejný tým, jako 
v prvním kole. Celou hru vyhrává tým, který získá nejvíc bodů.     
 
Dobrovolné kolo – někde doporučují předvádět pantomimu a mít přes sebe prostěradlo.   



 www.jasenudim.cz  

31 
 

BAMBILION 

 

Počet hráčů 
 
 
Věk 
      
 
Délka her    
5 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Krabičku s hrami Bambilion (249 Kč)  
 

Jo, jasně, je to reklama.  Ale jestli vás e-book bavil a chtěli byste mít podobně dobré hry 
pro celou rodinu vždycky po ruce, stačí pár kliků a Bambilion máte v cuku letu doma.  

Kdy se vám hodí?  
- když někde čekáte (třeba v restauraci) 
- když začínáte s hrami 
- než se dovaří oběd  
- když není moc času na dlouhé hry 
- v přestávkách mezi učením  
- když chcete být spolu  

Co děti naučí?  
- první počítání (i desítky) 
- zlepší paměť  
 - potrénuje postřehu  
- naučí je snáze se vyrovnat s prohrou  
- logiku a pravděpodobnost

Moje reklama 

 

 

 

 

 

Plná krabička počítání a 
logických her 

Bleskové hry, které se vám 
budou hodit na cestách i 

doma 

Kdo vypěstuje natruc 
slimákům a psím tlapkám 

nejhezčí záhon? 

Proč jsou všechny hry v malých krabičkách?  
- můžete je mít po ruce vždy, když je potřeba (kapsa, kabelka, batůžek, přihrádka auta) 
- na výrobu potřebujeme méně materiálu, díky tomu jsou hry levnější 
- méně použitého materiálu prospívá i ekologii 
- není ani potřeba tolik balícího materiálu a prostoru na přepravu 


