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Přátelé, kamarádi,  

užijte si další e-book, tentokrát s hrami, ke kterým nebudete potřebovat žádné pomůcky. 
Hry jsou seřazené podle věku hráčů. Věřím, že se vám hry budou líbit a zpestří vám výlety 
nebo dovolenou. Na holičkách vás určitě nenechají ani doma.  

Jmenuji se Radek Zelenka. Vymýšlím společenské hry pro děti, které slouží jako zábava a 
dobrý prostředek k posílení vztahů.  
 
Jednoduchá řešení na věčné otázky "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  
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PSANÍ NA ZÁDA 
 
Počet hráčů 
2 
 
Věk 
3+ 
  
Délka hry   
10 minut 
    
 
 
Chcete se nechat drbat na zádech? Zahrajte si „křečka“. 
 
Jeden hráč nastaví druhému záda. Druhý hráč kreslí prvnímu hráči prstem na záda 
jednoduché obrázky (kruh, sluníčko, strom atd.) nebo píše po písmenech jednoduchá slova, 
případně krátké věty.  

A asi většina z nás si vzpomene na kreslící básničku z dětství :-) 

DOPIS DĚTEM  
Milý synku / dcerko / jméno, 
tečka. (poklepeme na záda, raději asi jemně) 
Posílám Ti křečka, tečka (znovu poklepeme). 
Křeček škrábe (škrábeme na záda), 
kouše (prsty naznačíme kousání),  
štípe (lehce štípneme), 
lechtá (polechtáme), 
tečka (a klep na záda). 
Dopis zalepíme (pohladíme po zádech),  
dáme na něj známku (plácneme po zádech dlaní), 
razítko (zase klepneme na záda),  
a šup s ním do kastlíku... (děcko lehce odstrčte, nebo najděte nějakou přihrádku a tam ho 
odneste) ;-) 
  

Můžete si zahrát i se staršími dětmi. :-)  
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15 SEKUND  
 
Počet hráčů 
1 a více 
     
Věk 
4+ 
      
Délka hry   
15 minut 
 
 
 
Co se stane, když řeknete dítěti: „Udělej 20 dřepů“? A jak to dopadne, když se zeptáte: „Kolik uděláš 
dřepů za 15 vteřin?“ Hrajte doma i venku. 
 
Prostým přidáním času dodáte někdy potřebnou vnější motivaci, zlepšíte si odhad a zjistíte, jak 
dlouhých nebo naopak krátkých může být 15 sekund. Můžete překonávat ostatní i sami sebe. Ale 
hlavně se budete dobře bavit doma i na cestách. 
 
A TADY JE PÁR TIPŮ, CO VŠECHNO MŮŽETE MĚŘIT PATNÁCTI VTEŘINAMI 

 dřepy, kliky, angličáky, výskoky, sklapovačky… 

 mrknutí oka 

 otočení kolem vlastní osy 

 bezchybně řečené jazykolamy 

 násobilku šesti, sedmi atd. (dáš to celé?) 

 trefení cíle (kameny do klobouku, šišky do stromu, zmuchlané papíry do koše…) 

 uběhnutí nějaké vzdálenosti (uběhneš příště víc?) 

 počítání do 15 stejně rychle jako stopky (dáš to přesně?) 

 vyjmenování slov z vybrané kategorie (zvířata, jídlo, barvy, jména, rostliny, města, státy, 

hry, postavy z pohádek…), u starších hráčů můžete ke kategoriím výše přidat začáteční 

písmenko 

CO KDYŽ NEMÁM STOPKY ANI MOBIL? 
Když nemáte u sebe mobil ani hodinky, určete jednoho počtáře, který bude odpočítávat ostatním. 
Když budete hrát při chůzi, můžete slovní hry odměřovat počtem ušlých kroků (třeba 50 kroků 
apod.) 
 
JAK VYBRAT PÍSMENKO ABECEDY? 
Určete hráče, který bude odříkávat abecedu, ale jen pro sebe v duchu, aby ji nikdo další neslyšel. 
Nahlas řekne pouze písmenko A, pak už nastane ticho. Další vybraný hráč pak řekne STOP, hráč, 
který říká abecedu, oznámí písmenko, na kterém byl stopkou zastaven. Když projede celou abecedu, 
řekne znovu nahlas A a pokračuje dál. 
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HONZO, VSTÁVEJ 
 
Počet hráčů 
3 a více 
 
Věk 
5+ 
 
Délka hry 
15 - 20 minut 
 
 
 
 
 

Vyberte si kapitána, který si stoupne čelem k ostatním na vzdálenost cca 20 m. Každému 
hráči postupně řekne "Honzo vstávej". Oslovený odpoví: "Kolik je hodin?". Kapitán odpoví 
např. "10 mravenčích“. Oslovený se o tolik kroků posune. Vyhrává, kdo se první dostane ke 
kapitánovi.  
 
A PÁR TIPŮ NA ZVÍŘATA A DÉLKU JEJICH KROKŮ 

 mravenčí (půl chodidla) 
 vrabčí (skáčeme snožmo) 
 sloní (co nejdelší krok) 
 žabí (hráč si dřepne a skočí) 
 slepičí (tak hezky ruce jako křídla a každý krok začíná vytrčením kolena vzhůru. A 

kvokat!) 
 kachní (hráč chodí v dřepu, jako kačenka)  
 čapí (skok na jedné noze) 
 kočičí (hezky kleknout na 4) 
 klokaní (držte si hezky břicho, ať vám nevypadne mládě)  
 čertí (hráč skáče a přitom se otočí kolem své osy - pozor, já si přitom vyrazil zub :-D)   
 krabí (jdeme bokem) 

Tip: vymýšlejte neobvyklá zvířata 
 
DALŠÍ VARIANTA 
Je to tak na půl cesty mezi Honzo vstávej a Cukr káva. Kapitán určí zvíře, všichni hráči běží 
najednou a běží jako určené zvíře. Když kapitán zakřičí stop, všichni se zastaví. Kapitán opět 
oznámí zvíře atd.  

Kdo první doběhne, vyhrává. Kdo neběží poctivě jako určené zvíře, v toho může kapitán 
vrátit na start. 
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MEDVĚDI 
 
Počet hráčů 
3 + 
     
Věk 
5+ 
      
Délka hry 
15 minut 
 
 
 
 
Vyberte si jednoho kapitána, který bude dávat povely. Ostatní hráči chodí nebo pobíhají a 
povely plní. Kdo jednotlivý úkol splní jako poslední, vypadává.  
 
NÍŽE JSOU POVELY PRO ZAČÁTEK, ALE MŮŽETE SI VYMYSLET I DALŠÍ 
 koláč (stoupnout na vyznačené kolo) 

 raketa (dotknout se stromu nebo sloupu) 

 bomba (udělat dřep) 

 lachtan (udělat klik) 

 medvědi (obejmout se ve dvojici, lichý vypadává) 

 kočka (kleknout si na čtyři) 

 strom (stoupnout si na jednu nohu a dát ruce nad hlavu) 

 když vás bude hodně, můžete ještě zařadit číslovky. Kapitán řekne číslovku a hráči se 

seskupí do skupin podle čísla, které řekne. Kdo zůstane navíc, vypadává. (Podobné, 

jako medvědi)  

 
Vyhrává, kdo zůstane ve hře poslední. 
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PRÁZDNINY 
 
Počet hráčů 
 2 - 5     
 
Věk 
5+    
 
Délka hry 
15 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Nic 
 
 
PŘÍPRAVA A PRŮBĚH HRY 
Co si budete brát na prázdniny? A co byste si vzali na opuštěný ostrov? Zapamatují si všichni 
všechny předměty?  
 
Začíná nejmladší hráč. Vybere (vymyslí) si jakoukoliv věc, např. batoh, a řekne „Až pojedu na 
prázdniny, vezmu si s sebou batoh.“ Další hráč zopakuje předchozí předměty a přidá svoji věc, 
třeba baterku: „Až já pojedu na prázdniny, vezmu si s sebou batoh a baterku“. Takto hra 
postupuje dál. Pokud kterýkoliv hráč udělá ve výčtu věcí chybu, hra končí. Můžete vyzkoušet 
i variantu, kdy vyhrává, kdo vydrží nejdéle, akorát se pak hráči, kteří vypadli, obvykle nudí.   
 
ABECEDA 
Nebo můžou hráči přidávat slova podle abecedy. První hráč si vybere nějaké slovo od A, 
druhý od B a tak. Je to trochu snazší, protože máte vodítko v podobě abecedy. A ti, kteří 
nemají abecedu ještě úplně zažitou, si ji zase krapet procvičí.  
 
HEJ, JOHNY! 
Tahle varianta je hodně praštěná a vyžaduje celého člověka. Místo slov se totiž hraje se 
zvuky. Místo věty „Až pojedu…“ hráč řekne jen „Hej, Johny“, zopakuje všechny dosavadní 
zvuky a přidá jeden vlastní.  

Typy zvuků  
Asi se nevyhnete různému prdění, ale povoleny jsou všechny možné zvuky jako tleskání, 
pískání, šumění, hučení, různé druhy smíchu, výkřiků, zvuky zvířat, startování motorky nebo 
auta, indiáni při útoku, zklamání (když nepadne z nadějné šance gól), prskání, luskání prsty 
(pozor, malé děti nemusí zvládat), dětský pláč…   
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SOUTĚŽ V ZÍRÁNÍ  
 
Počet hráčů 
 2     
 
Věk 
5+    
 
Délka hry 
5 minut 
 
 
Tipněte si, jaký je světový rekord v soutěži v zírání. Minuty, hodiny, dny nebo dokonce 
týdny? A kdo vydrží dýl vejrat u vás doma? 
 
PRAVIDLA 
Dva lidé si sednou naproti sobě a koukají si vzájemně do očí až do okamžiku, kdy někdo 
(prohrávající) mrkne, zasměje se nebo ucukne pohledem. Pravidla si raději ujasněte před 
hrou, někdo je zvyklý hrát jen na mrknutí (smát se může). Mluvení povoleno, máchání 
rukama, luskání a tleskání před obličejem většinou zakázáno, ale je to na vás.   
 
Tady je pár tipů na to, jak zlepšit šance ve vítězství. 

 Snažte se soupeře rozesmát. Akorát bacha na to, abyste nerozesmáli dřív sami sebe. 
 Když se vám chce mrknout, otevřete oči dokořán (jako na fotce) nebo oči přivřete. 

Ale ne moc, ať to nevypadá, že jste mrkli. 
 Dělejte na soupeře blbé ksichty. Třeba ho rozesmějete, ale pozor, ať při tom 

nemrknete. 
 Před soutěží na chvíli zavřete oči a klidně relaxujte. Těsně před startem na chvilku oči 

zavřete pevně. 
 Když se vám během soutěže bude zdát, že máte oči moc suché, vzpomeňte si, jak 

jste jako malí pochovávali oblíbené morčátko nebo králíčka. 
 Nemyslete na soutěž, ale nechte myšlenky toulat. Třeba do práce. 😊 
 Nemusíte se dívat soupeři přímo do očí, koukejte klidně skrze něj. Jinými slovy 

hleďte klidně do blba a ne na něj. 
 Trénujte před zrcadlem. Každý den přidáte vteřinku a najednou je tu světový rekord. 

Třeba. 
 A ještě ten aktuální rekord – momentálně je to 40 minut a 59 vteřin. 

Varování: Soutěž v zírání je prý také dost flirtovací záležitost, tak opatrně na to, s kým 
hrajete. 😊 

  



 www.jasenudim.cz  

9 
 

VIDÍM, VÍM  
 
Počet hráčů 
 2 - 5     
 
Věk 
5+    
 
Délka hry 
10 minut 
 
 
 
 
 
 
Hru jsme zkoušeli v čekárně i venku. Je jednoduchá, nepotřebujete k ní žádné pomůcky a 
funguje skvěle. Určitě ji oceníte, až budete s dětmi sedět ve vlaku, čekárně, na výletě, 
vlastně kdekoliv. Děti si při ní procvičí pozorování, smysl pro detail i paměť. 
 
PŘÍPRAVA A PRŮBĚH HRY 
Vymezte nějaký prostor nebo jeho část a dejte dětem půl minuty až minutu, aby si 
zapamatovaly, co nejvíce věcí a detailů. Pak zavřou oči a vy se jich ptáte, co, kde, kolik atd. 

Tím prostorem může být cokoliv – výhled z okna, pohled do krajiny, pohled na zeď s obrázky 
v čekárně, samotný obrázek v časopisu nebo knížce, prostě cokoliv, kde je dost věcí k 
zapamatování. 

Otázky přizpůsobte věku dětí i povaze vjemů.  

Například: Koukáme se z okna čekárny na park a okolní domy. Mladším dětem bude stačit 
otázka na ano / ne, třeba „Je v parku klouzačka? Stojí u školy auto? Je tam obchod?“ 

Se staršími a zkušenějšími brousíme do větších detailů a barev, největším drsňákům 
přidáme otázky typu kolik. :-)  

   



 www.jasenudim.cz  

10 
 

BOUŘKA A DALŠÍ RYCHLÉ VENKOVNÍ HRY 
 
Počet hráčů 
 2 - 15     
 
Věk 
5+    
 
Délka hry 
15 minut 
 
 
Až půjdete na výlet, zahrajte si hry, které vás mohou provázet celou cestou. Před samotnou výpravou 
si zvolte kapitána, který bude hry řídit. Kapitánů může být i víc (třeba všichni dospělí). 
 
BOUŘKA je vlastně rychlá schovka. Kdokoliv z kapitánů může ohlásit bouřku. "Bouřka za 10, 9, 8...2, 
1". Délku odpočtu přizpůsobte terénu a možnostem schovávání. Předtím, než zazní slovo jedna, 
musí být všichni schovaní. Kapitán stojí na místě, nesmí popojít a minutu se rozhlíží, jestli někoho 
neuvidí. Koho spatří a řekne jeho jméno, má smůlu. Kdo minutu vydrží dobře schovaný, získává bod. 
Před cestou můžete stanovit odměny za získané body.    
 
ZEM JE LÁVA je podobná jako Bouřka. Kapitán zavolá "zem je láva za" a začne odpočítávat „10, 9, 
8...2, 1“.  Úkolem ostatních je rychle vylézt někam tak, aby se nedotýkali země v okamžiku, kdy se 
odpočítá do nuly a zem zaplaví láva. Kdo najde vhodné místo a udrží se alespoň 10 vteřin nad zemí, 
získává bod. 
 
Když kapitán zavolá "LACHTAN" všichni musí do 5 vteřin lehnout na zem a vzepřít se na rukou do 
polohy lachtana. Kdo to stihne, má bod.  
 
TRAMVAJ, nebo taky metro, autobus nebo socka. Rovnou upozorňuju na to, že tato hra je vcelku 
riskantní a opravdu pečlivě si vybírejte "řidiče". Hra spočívá v tom, že si kapitán vybere protijdoucího 
chodce (řidiče) a zavolá "tramvaj". Všichni hráči rychle nastoupí, tedy seřadí se a jdou za nebohým 
chodcem, zároveň předstírají, že se drží madla (mají jednu ruku vzhůru), protože je tramvaj plná a 
není si kam sednout. Kdo vydrží do další zastávky, která je vzdálená 15 vteřin jízdy, má 2 body.  
 
KAPR - bod získává každý, který od povelu "Kapr" vydrží být 3 minuty úplně zticha. Až kapitán řekne 
"Plesk" 3 minuty jsou pryč. Kdo vydržel, má bod.  
 
RUMCAJS - dnešní móda nahrává této variantě hry. Kdo má oči na stopkách a první spatří chlápka 
s plnovousem, zavolá "Rumcajs" a získává zasloužený bod.  
 
Když kapitán zavolá "RŮŽENKA", všichni zkamení na dobu 20 vteřin. Můžete použít při jakékoliv 
činnosti, klidně při jídle v restauraci. Hráči musí zkamenět okamžitě. Kdo úkol splní, získává bod.  
 
Když kapitán zavolá pokyn "VLCI" musí všichni hráči rychle doběhnout k tomu, kdo je na čele celé 
skupiny a chytit se ho za ruku. Kdo doběhne první má 3 body, druhý 2 body, třetí pak jeden bod. 
Počet bodů si můžete upravit podle sebe.    
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KÁMEN, NŮŽKY, PAPÍR  
 
Počet hráčů      
2 - 6 
 
Věk      
5+ 
 
Délka hry:    
10 minut 
 
ZÁKLADNÍ HRA 
Hráči si stoupnou proti sobě a před sebe natáhnou jednu ruku dlaní vzhůru a druhou 
nataženou ruku zavřou v pěst. Teď hráči kmitají zaťatou rukou a přitom říkají "kámen, nůžky, 
papír, teď". Při prvních třech slovech klepnou pěstí do dlaně, při slově teď ukážou jedno ze tří 
gest. Podle toho buď vyhrají, prohrají, nebo souboj opakují. Kdo vyhraje, má bod. Většinou se 
hraje do tří vítězných bodů. 
Kámen (hráč nechá ruku v pěst): kámen poráží (tupí) nůžky, ale prohrává (je obalen) papírem  
Nůžky (ruka v pěst, ale hráč vytrčí ukazováček a prostředníček): nůžky poráží (stříhají) papír, 
ale jsou tupeny kamenem   
Papír (hráč otevře naplocho dlaň): papír poráží (obalí) kámen, ale prohrává (je stříhlý) s 
nůžkami  
 
KÁMEN, NŮŽKY, MASAKR 
Tuto variantu mám zase od dětí, asi se 
nad nimi budu muset trochu zamyslet. 
 
Stejná pravidla, jako u základní verze, 
říkáte ale "kámen, nůžky, masakr". 
Kmitnete zase 4x, na "kámen, nůžky, 
masa" necháte pěst uzavřenou, na "kr" 
ukážete gesto. Kdo vyhraje, může druhého lehce praštit. Jo, občas to končí pláčem. 
 
NÁHODA NEBO STRATEGIE? 
Když by všichni lidi ukazovali gesta náhodně, pak by pochopitelně i výsledky byly dílem 
náhody. Jenže tomu tak úplně není, hráči se snaží taktizovat a kámen nůžky papír se pak 
stává více psychologickou záležitostí než hrou na náhodu. Pokud jste všímaví, soustředění, 
manipulativní a máte strategické myšlení, jste k vítězství o kus blíž.  

Úplně základním zjištěním je, že pokud hráč vyhraje, má větší tendenci zůstat u výherního 
gesta, pokud prohraje, má tendenci gesto změnit. Dost často mění gesta v kruhu, např. po 
kameni následuje papír, pak nůžky, pak zase kámen atd. Proto zkuste vypozorovat 
soupeřovu sekvenci a snažte se jí využít.  
 
JAKÉ JSOU DALŠÍ MOŽNÉ STRATEGIE?  
Třikrát je moc - jenom největší borci zopakují stejné gesto 3x po sobě. Pokud někdo dá 2x 
za sebou nůžky, vy zvolte papír (přinejhorším bude remíza).  
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Symboly mají moc - kámen je agresivní, opakem je papír. Když bude impulsivnější hráč 
prohrávat, může se to snažit urvat silou a bude tíhnout ke kameni a naopak. Kámen je 
častým prvním tahem u mužů, i toho se dá využít.  

Manipulujte - přidejte do hry i mluvení. Řekněte "Teď dám kámen" a skutečně ho dejte. 
Příště tvrzení zopakujte a dejte nůžky (přinejhorším dá soupeř nůžky a bude remíza, kámen 
pravděpodobně nedá) apod. Na začátku hry zopakujte pravidla a klaďte důraz na ukazování 
vybraného gesta, soupeř si ho pravděpodobně vybere.  

Pozorujte - dělá hráč něco stejně, když si vybírá kámen? Má třeba jiný výraz nebo jiné 
napětí v ruce? Když nekmitá rukou tak silně, otevírá pak ruku do papíru? 
 

JAK HRÁT KÁMEN, NŮŽKY, PAPÍR VE VÍCE LIDECH?  
Když máte skupinku do šesti lidí, hrají 
všichni zároveň. Pokud se objeví jen 2 
gesta, vyhrává skupinka jedna 
skupinka nad druhou a vítězové 
pokračují dál. Až zbyde poslední hráč, 
má bod a začíná se znovu ve všech 
hráčích.  

Nebo si zahrajte řadu. Hráči si 
stoupnou do řady. První hráč objede všechny hráče v řadě, s každým si zahraje jednu hru, 
spočítá si výhry a stoupne si na konec. Pokračuje další hráč. Kdo má nejvíc bodů, vyhrává. 
Když mají nejvíc bodů 2 hráči, zahrají si spolu jednu hru. Když má nejvíc bodů víc hráčů, 
zahrají si mezi sebou turnaj každý s každým.  

A NAKONEC TROCHU POHYBU  
Když si chcete zahrát celým tělem, vymyslete si gesta. Papír - nohy i ruce od sebe, kámen - 
sednout si do dřepu, nůžky - zůstat ve dřepu a zvednou obě ruce.  

Hrajte se zavřenýma očima. 
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HRY NA HONĚNOU  
 
Počet hráčů      
3 – 15 
 
Věk      
5+  
 
Délka hry   
15 minut   
 
 
Jak se hraje stínová nebo zmrzlá honička? A jak si hrát „na koviďáka“? Kromě obyčejné verze existuje 
celá řada dalších obměn. 
 
Základní hru na honěnou zná asi každý, ale kdyby náhodou. Na začátku hry si skupinka dětí vybere 
jednoho hráče, který má babu. Ten honí ostatní a snaží se jim dotekem babu předat. Ten, koho se 
dotkne (předá mu babu) od té chvíle honí ostatní.  Hraje se, dokud to děcka baví. 
 
Součástí hry jsou i tzv. oplátky, nebo chcete-li oplatky, které se nepečou. To znamená, že nemůžete 
vrátit babu tomu, kdo vám ji dal. Tak pojďme na ty slíbené další varianty. 
 
DVOJICE 
Když je dětí víc, můžete hrát na babu ve dvojicích. Pravidla jsou stejná, jen se dvojice musí celou dobu 
držet za ruce. Platí, když se kdokoliv z dvojice dotkne soupeřů.   
 
STÍNOVÁ 
Zase platí stejná pravidla, ale babu můžete předat jenom stínům a to tím, že na ně šlápnete. Když je 
zataženo, zkuste další variantu. 
 
ZMRZLÁ 
V této hře se nepředává baba. Vybraný hráč (Mrazík) honí ostatní, a koho se dotkne, ten „zmrzne“. 
Spoluhráči ho můžou vysvobodit, když si k němu kdokoliv stoupne, roztáhne ruce a třikrát zakřičí 
slovo „obleva“. Mrazík vyhrává, když jsou všichni zmrzlí. Jinak se role mění po 10 minutách. 
 
NA KOVIĎÁKA 
Zničehonic začaly hrát koviďáka naše děti. Jeden hráč začíná jako koviďák, honí ostatní. Pokud se 
někoho dotkne, nakazí ho a společně pokračují v honění ostatních. Poslední nenakažený vyhrává. :D 
 
ŘETĚZOVÁ 
Podobná varianta jako koviďák, ale hráči, kteří jsou chyceni a honí ostatní, se musí celou dobu držet 
za ruce. V tomto případě si vymezte rozumně velký prostor. 
 
NEMOCNICE 
A na závěr ještě jedna specialitka. V této hře honí každý každého. Když se vás někdo dotkne, chytnete 
se za místo, na kterém se vás dotkl. Tedy si přiložíte dlaní „náplast“ a s ní běháte dál. Stejně tak to 
platí pro druhou ruku. A protože nemáme tři ruce, při třetím doteku musíte do nemocnice (tu si určíte 
na začátku hry), kde se uzdravíte deseti dřepy s výskokem. Pak se vracíte úplně zdraví zpátky do hry. 
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PLÁC (HRA NA POSTŘEH)  
 
Počet hráčů      
2 
 
Věk      
5+  
 
Délka hry   
5 minut   
 
 
Dva hráči si stoupnou proti sobě. Jeden z nich natáhne ruce před sebe dlaněmi vzhůru. Druhý 
na ně položí ruce dlaněmi dolů. První hráč se snaží plácnout protihráče přes hřbety rukou, 
druhý se zase snaží ucuknout. To znamená, že se oba hráči pozorují a první může kdykoliv 
vytáhnout ruce, otočit a plácnout.  
 
Hráči se střídají, jak se jim chce, ideálně po stanoveném množství zásahů. Tolik k asi nejčastěji 
hrané variantě. Ale děti prostě mají rády výzvy a plácat se s vámi budou kdykoliv a jakkoliv. 
Tak si třeba dejte ruce jako na obrázku, dítě se rozpřáhne (nemusí úplně) a tleskne. Stihnete 
ucuknout? A obráceně?   
 
Varování: nepřehánějte to s intenzitou, stačí protihráče trefit, ne mu urazit ruce :-)   
 

 
 
ZRCADLO  
 
Počet hráčů      
2  
 
Věk      
5+  
 
Délka hry   
10 minut   
 
 
Hra pro 2 hráče od 5 let. Když máte chvilku a jste kdekoliv, postavte se naproti sobě. První hráč 
dělá různé posunky a pohyby a druhý hráč je jeho "zrcadlo", tedy po něm všechno opakuje. 
 
Můžete zrcadlit i slova a zvuky, ale bacha, ať to dětem pak nezůstane :-)  
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CUKR, KÁVA, LIMONÁDA 
 
Počet hráčů      
3 a více 
 
Věk      
5+  
 
Délka hry   
15 minut 
   
 
Jeden zvolený hráč (kapitán) si stoupne zhruba 20 metrů od ostatních a otočí se k nim zády. 
Pak řekne co nejrychleji „Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum!“. Během toho k němu hráči 
utíkají. Jakmile vyvolávač skončí, rychle se otočí a toho, kdo se hýbe, nebo pohne, pošle 
zpět o libovolný počet kroků (dle míry prohřešku). Vyhrává, kdo se jako první dotkne 
vyvolávače. V dalším kole je sám vyvolávačem.  

 
 

 
ŠPIONI  
 
Počet hráčů      
2 - 6 
 
Věk      
6+  
 
Délka hry   
15 minut   
 
  
Hra pro 2 hráče od 6 let. Hodí se na pěší výlety, do auta, na zahradu i domů. Zvolte si jednoho 
hráče, špióna, který si vybere jakoukoliv věc ve svém okolí a řekne „Dávejte si pozor na objekt 
začínající na písmeno ...“. Všichni ostatní na přeskáčku hádají, na co si mají dávat pozor. Kdo 
uhádne, je špionem v dalším kole. Pokud hráči nemohou věc dlouho uhádnout, mohou se 
doptávat otázkami na ano/ne. 
 
Další varianta hry je vhodná i pro víc dětí. Špión jenom řekne písmeno, a kdo mu jako první 
přinese věc, která na dané písmenko začíná, získává bod. Nebo jenom začíná další hru, tedy 
vymýšlí další písmenko. Když bude dětí míň a budete mít šanci všechny sledovat, nemusí věci 
nosit, stačí se jich i jenom dotknout. Kromě písmenek může špión říkat i vlastnosti nebo 
barvy. 
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KUBA ŘEKL 
 
Počet hráčů 
2 - 10     
 
Věk      
6+ 
 
Délka hry 
10 minut 
 
PRAVIDLA 
Hráči si zvolí kapitána a postaví se tak, aby na něj všichni viděli. Kapitán dává povely, které musí všichni plnit. 
Ale pouze tehdy, když před povelem jasně zazní "Kuba řekl". Když někdo splní povel bez "Kuba řekl", vypadává 
ze hry. Kdo vydrží nejdéle, je kapitán v dalším kole.  
 
PŘÍKLAD 
"Kuba řekl: vyskoč!" - všichni, kdo vyskočí, jsou ok. Kdo nevyskočí, vypadává (ale to se nestává). 
"Vyskoč!" - všichni, kdo vyskočí, vypadávají (nezaznělo "Kuba řekl"). Kdo nevyskočil, pokračuje ve hře.   
U některých povelů se hráči vrací do původní pozice až v okamžiku, kdy je tam kapitán vrátí. Např. udělej dřep 
(vrací se zpátky do stoje) a dřepni (zůstává v dřepu) nebo otoč se kolem své osy a toč se kolem své osy apod.    
 
TYPY POVELŮ 
Používejte cokoliv. Hráči můžou skákat, dělat dřepy, sedat si, mrkat, předklánět se, upažovat, rozpažovat, 
otáčet se kolem své osy, stát na jedné noze, dělat krok vpřed nebo vzad, vydávat zvuky, tleskat, lehat si, 
předkopávat, tahat se za uši (vlastní), vyplazovat jazyk atd. Možnosti jsou opravdu široké.  
Kapitán má k dispozici celou partu lidí, se kterými si může na chvíli dělat, co chce. Kromě toho že chce, aby 
vypadli (ze hry), tak se v krajních případech může uchýlit třeba k následujícímu: 
"Kuba řekl: lehce se předkloňte" 
"Kuba řekl: houpejte se v kolenou" 
"Kuba řekl: škrábejte se na hlavě" 
"Kuba řekl: dělejte hu hu hu" 
Takže tu máme opičí tlupu a můžeme je vrátit do původního stavu "Kuba řekl: zpátky na start / reset / všechno 
ruším". Ale co když zazní pouze "všechno ruším"? Trik, který zaručeně někoho splete.   
 
DALŠÍ FÍGLE 
Protože jsou děti vcelku pozorné a málokdy dělají chyby, je dobré mít po ruce pár triků, které vám pomůžou k 
tomu, aby hra nebyla zbytečně dlouhá, nebo, ještě hůř, abyste se neztrapnili a neměli pořád plný stav.  
Rychlopalba - sypejte povely, jak na běžícím pásu, hráči budou mít plné ruce práce s jejich plněním a snadněji 
přeslechnou nebo nezpracují, když Kuba řekl nezazní. 
Nepříjemná poloha - sedět v dřepu, mít předpaženo nebo stát na jedné noze prostě není příjemné a tak se 
hráči těší, až se poloha změní. Bez Kuba řekl jich bude zase o trochu míň.  
Očekávání - stejný set 3 - 5 stálých povelů, když ve třetím opakování vynecháte "Kuba řekl", máte šanci.  
Rytmus - říkejte povely pěkně v rytmu, "Ku-ba ře-kl: vyskoč", "Ku-ba ře-kl: předpaž", "Ku-ba ře-kl: upaž", "A-
teď pro-sím: dřepni".   
Petr řekl - Petr není Kuba. Kdo splní povel, když zazní "Petr řekl" je out. Nebo "Michal řekl". Nebo "Kuba 
přikázal" atd. 
Kapitán předvádí - toto je hodně těžké (naštěstí). Kapitán se může zapojit do hry, plnit pokyny a hráče zmást 
tím, že občas udělá něco jiného, než říká. Úspěch zaručen. 
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VÝDRŽE 

   
Počet hráčů 
2 – 6 
 
Věk 
6+ 

Délka hry 
15 minut 
 
 
 
 
Skoro až nebezpečná aktivita pro soutěživé typy. Zadání si raději 2x promyslete. :-)  
Ke hře nepotřebujete žádné pomůcky a hodí se pro všechny.  
 
Můžete uspořádat celodenní soutěž v rámci výletu nebo jen rozdávejte jednotlivé úkoly. Kdo 
vydrží déle má buď bod, nějakou výhodu nebo odměnu.  
 
TIP 
Tady je pár tipů na úkoly a určitě vás napadnou jiné. :-) 

Kdo vydrží déle 

 viset na větvi nebo tyči? 
 stát déle na jedné noze (se zavřenýma očima)? 
 stát v holubičce 
 déle pod vodou?  
 dělat dřepy nebo kliky? (počítejte do rytmu)  
 mrkat?  
 bez mrknutí  
 v poloze, jako děti na obrázku?  
 stát a mít v předpažených rukou třeba mikinu? 
 vydávat pusou nepřerušený zvuk?   
 říkat "Miluju tě, housenko, kde jsi? Najdu tě". 
 A dál je to na vás.   
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CO DĚLÁ TA VĚC?  
 
 
Počet hráčů   
2 - 8 
 
Věk      
6+ 
 
Délka hry    
10 minut 
 
Co potřebujete ke hře 
Nic 
 
 
Co dělá ta věc (How's your thing?) je vlastně obrácená hra Kdo / co jsem. Za mě můžu říct, že 
je ve více lidech (4+) mnohem zábavnější. 
 
Hrát ji můžete doma, ale dá se i v autě (když si hádající nasadí sluchátka nebo si hodně dobře 
zacpe uši). Doma je to snazší, protože hadače můžete poslat za dveře, abyste se mohli v klidu 
domluvit.  
 
Hráč tedy čeká za dveřmi a vy si teď dohodnete jednu věc, kterou každý z vás vlastní. To tedy 
říkají běžná pravidla, ale domluvit se klidně můžete na jakékoliv jiné věci.  
 
Jakmile se domluvíte, pozvete hádajícího dovnitř. Ten se pak ptá postupně všech hráčů "Co 
dělá ta věc?". Po každé odpovědi může (ale nemusí) jednou hádat. Když uhádne, jde za dveře 
nový hadač. Nápovědy by neměly být ani moc obecné, ani moc konkrétní. Hru ještě můžete 
řídit podle toho, jak je hadač trpělivý, nebo aby se hra moc nenatahovala. :-) 
 
Tady jeden příklad, jak je čeština pěkná. Domluvili jsme se na slově „spoďáry“. 
Hadač: Co dělá ta věc?  
Hráč 1: Pere se 
Hadač: Co dělá ta věc? 
Hráč 2: Válí se 
Hadač: Je to táta?  
Hráči:  Ne.  
Hadač: Co dělá ta věc?   
Hráč 3: Hřeje 
Hadač: Co dělá ta věc?   
Hráč 1: Je z bavlny 
...  
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KDO JE NĚMÝ?  
 
Počet hráčů      
6+ 
 
Věk     
7+ 
 
Délka hry    
15 minut 
 
 
 
Tohle musíte vyzkoušet, až se kdekoliv sejdete ve větší skupině (aspoň 6 kousků). Zase 
nepotřebujete žádné pomůcky. 
 
Cílem hry je, aby předem vybraný hráč zjistil, kdo otevírá pusu naprázdno, prostě kdo 
oněměl. Vyberte tedy jednoho hráče a pošlete ho za dveře nebo dostatečně daleko, aby vás 
neslyšel, až se budete dohadovat. Vyberte si nějaký řetězec slov, který budete opakovat a u 
kterého si budete jistí, že ho všichni zvládnou.  
 
Můžete říkat třeba dny v týdnu, měsíce v roce, počítat do dvaceti nebo si prostě najděte 
nějakou jednoduchou větu. Můžete si třeba vymyslet něco o hráči, který bude hádat nebo 
podpořte propagandu "Výlety do přírody jsou úžasné" :-D 
 
Ještě si stanovte, kdo nebude mluvit, ale jenom tiše otevírat pusu a taky kolikrát budete 
řetězce nebo věty opakovat (záleží hodně na věku hádajícího). Stoupněte si vedle sebe, aby 
vás hadač dobře viděl a můžete ho zavolat. Ten si stoupne nějaké 3 metry od vás a až 
domluvíte, musí uhodnout, kdo oněměl.  
 
Až budete ve hře zkušenější, můžete dělat různé ksichty a hádajícímu to co nejvíce ztížit. 
Užijte si hru i pozornost kolemjdoucích :-) 
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ČING ČONG (CHING CHONG) 
 
Počet hráčů 
 2 – 6      
 
Věk 
7+    
 
Délka hry 
5 minut 
 
 
 
Tuto hru na rozvoj pozornosti a empatie můžete hrát, když máte po ruce, jen palce na ruce.   
 
PRAVIDLA 
Cílem je uhodnout počet zvednutých palců. Všichni hráči dají před sebe zaťaté pěsti. 
Začínající hráč řekne čin čong a svůj tip, kolik hráči (včetně jeho samého) zvednou palců. 
Pokud tedy tipuje, že hráči zvednou 4 palce, řekne čin čong 4. Zároveň všichni hráči 
okamžitě zvednou libovolný počet palců. Pokud je součet stejný, jako tip, vyvolávající hráč 
schová jednu ruku za zády (tato ruka už nehraje). Tipuje další hráč po levici.  

Vyhrává, kdo první schová za záda i druhou ruku. 

 

 
 

JEDOVATÁ ŽÁBA  

Počet hráčů 
 6 a více      
 
Věk 
7+    
 
Délka hry 
15 minut 
 
 

Všichni se posadí do kruhu čelem k sobě. Jeden z hráčů v kruhu je jedovatá žába. Doprostřed 
kruhu se pak posadí druhý vybraný hráč, detektiv. Hra probíhá tak, že žába postupně začíná 
zabíjet své oběti tím, že na ně vyplázne jazyk. Snahou detektiva je odhalit žábu, proto 
můžou trefení hráči přehrávat a odvádět tak pozornost. Pokud se detektivovi podaří žábu 
odhalit, dokud je ještě někdo naživu, je v další hře sám žábou.  
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TAJNÝ KÓD  
 
Počet hráčů 
 4 a více     
 
Věk 
8+    
 
Délka hry 
15 - 20 minut 
 
 
 
 
 
Tajný kód je veselá hra plná bláznivých odpovědí. Pro hru je dobré mít aspoň 4 - 5 hráčů.  Ke 
hře nepotřebujete žádné pomůcky a tak se hodí na doma, na tábory i na výlety. Hra je také 
známá jako „psychiatrická léčebna“.  

PŘÍPRAVA A PRŮBĚH HRY 
Jste parta spiklenců, jen jeden člověk k vám nepatří. Je to agent, který se bude snažit 
prolomit váš společný tajný kód. Abyste si mohli šifru nerušeně dohodnout, pošlete 
vybraného agenta za dveře. 

Potom si společně určete způsob, jakým budete na agentovy otázky odpovídat. To je váš 
spiklenecký kód. Vymyslet můžete cokoli, třeba budou v odpovědi vždy tři slova, v každé 
odpovědi se vyskytne číslo, nebo budou všechny začínat na dané písmeno. Nebo při každé 
odpovědi mrknete, poklepete prsty na stůl, zakoktáte se, budete šišlat a tak dále a tak dále. 
 
AGENT PŘICHÁZÍ 
Jakmile máte jasno, můžete zavolat zpoza dveří agenta. Ten postupně klade otázky 
(každému hráči zvlášť) a snaží se prolomit váš kód, tedy objevit dohodnuté pravidlo. Ptát se 
může jakkoliv a na cokoliv. A vy můžete zase cokoli odpovídat. Abyste cizího agenta zmátli, 
neváhejte říkat úplně nahodilé věci. Odpověď vůbec nemusí souviset s otázkou. Čím víc je 
mimo, tím větší legrace. 

Když si agent myslí, že kód prolomil, řekne to nahlas. Má ale jenom tři pokusy, podaří se mu 
to? 

Když agent tajný kód rozlouskne nebo vyplýtvá všechny 3 pokusy, stává se spiklencem a 
nastupuje, resp. jde za dveře nový agent. 
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ZVÍŘECÍ VEČÍREK  
 
Počet hráčů 
2 - 6      
 
Věk 
8+ 
 
Délka hry 
10 minut 
 
 
 
 
 
 
Složitější hra na paměť a na procvičování druhů zvířat. Hra se hodí pro všechny od mladších 
školáků, s obměnou i pro předškoláky. 
 
Záměrně neberu do úvahy třídy, nadtřídy, čeledi apod. Spokojíme se se savci, rybami, ptáky, 
plazy, hmyzem. Všichni, kdo nemají vynikající paměť, si raději vezmou papír a tužku. 
 
Dospělák představuje dětem, kdo přichází na party. 
Právě přichází 3 psi. 
Teď přilétají 4 kormoráni. 
Právě se sem plazí 4 žížaly. 
A teď přichází 4 koaly. 
Přivítejte 2 papoušky. 
A máme tady i 2 klokany. 
A hele, tygr přichází bez manželky. 
 
A teď odchází z večírku všichni savci. Kolik zůstalo zvířat?   
Správná odpověď: 10  
 
Obměna 
Fantazii se meze nekladou a tak můžete hrát třeba s jídlem. Na party přišly 4 broskve, 2 
brokolice, 5 jablek, 6 třešní, 2 okurky. Odešla zelenina, kolik zůstalo ovoce? 
 
Takhle jednoduché to je. :-) 
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SCHOVKY 
 
Počet hráčů     
2 - 6 
 
Věk     
8+ 
 
Délka hry   
15 minut      
  
 
Děti je dobré mít na očích, až na pár výjimek. Jednou z nich jsou určitě hry na schovku.  
Zase začneme návodem na klasickou schovku. Vybraný jedinec piká, záměrně nepíšu dítě, protože 
hrát můžou i dospělí. Najde si pikolu, tedy jakékoliv místo, o které se může opřít, zakrýt si oči a počítat 
po desítkách do 100. Na závěr ještě řekne: "Před pikolou za pikolou nikdo nesmí stát, nebo nebudu 
hrát" a vyrazí hledat ostatní, kteří se mezitím skryli.  
 
Poté, co všechny najde, piká ten, koho našel jako prvního. Ve druhé variantě mohou skrytí hráči 
zapikat hledače tím, že utíkají k pikole a dotknou se jí dříve než hledač. Když hledače zapikalo více lidí, 
než zapikal on sám, tak pokračuje hledač v pikání.  
 
VŠICHNI NA JEDNOHO 
Pikají všichni, schovává se jeden. Hledají všichni a stopují čas. Protože až se všichni prostřídají ve 
schovávání, vyhrává, kdo se skrýval nejdéle.   
 
TÝMOVKA 
Hráči se rozdělí na dvě skupiny. První piká, druhá se schovává. Jak dlouho bude trvat, než najdete 
všechny? Pak se prohoďte. Která skupina hledá déle, prohrává.    
 
DYNAMICKÁ  
A ještě jedna změna k základní verzi schovky. Během hledání můžete libovolně měnit místa. 
Samozřejmě nepozorovaně.  
 
SARDINKY  
Ještě rozvineme předchozí verzi. Všichni pikají, jeden se schovává. Kdo ho najde, přidá se k němu do 
schovky. A stejně tak se do skrýše schovají i ostatní, až na posledního. Ten prohrává. Důležité je 
nehledat ve skupinách a do skrýše se přidat hezky tajně. Posledního nechte "vydusit" dle libosti a 
útlocitu. :-) 
 
SARDEL (VÝJIMKA S POMŮCKAMI) 
Když jsme u těch sardinek, můžete vyzkoušet obdobnou hru. Budete potřebovat šátky a aspoň 5 
hráčů. Najděte si místnost nebo ohraničený plácek, čím méně hráčů, tím menší. Jeden hráč je sardel, 
jeho úkol je stát a mlčet. Jeden hráč je kapitán. Všichni ostatní hráči jsou rybáři. Zaváží si oči a kapitán 
je rozmístí po plácku. Stejně tak přesune sardel. Rybáři hledají sardel, když někoho nahmatají, zeptají 
se ho, jestli je sardel. Když není, tak řekne, že není. Když nahmatají sardel, tak ta mlčí. Tak se rybáři 
dozví, že jsou u cíle a k sardeli se přidají. Jsou teď součást hejna a můžou si sundat šátky a pozorovat 
zbytek trápících se rybářů. Poslední, kdo nahmatá hejno, prohrál.  
Kapitán dává pozor na hru, aby se rybářům nic nestalo.         
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BAMBILION – www.dummybear.cz 

 

Počet hráčů 
2 - 6 
 
Věk 
3 +      
 
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  

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

 

 

 

 

 

 

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. 

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 


