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ÚVOD	
Charakteristickým rysem současné školy je posun od tradičního předávání 
vědomostí nasloucháním a nazíráním k činnostnímu pojetí vyučování. Významným 
prostředkem této aktivizace učení je hra. Obohacuje ho o radost a uvolnění, dává mu 
přirozenou motivaci, rozvíjí tvořivost žáka a poskytuje větší možnosti k tvořivému 
vyučování i učiteli. 
Zásobník obsahuje průpravné hry osvědčené v dramatické výchově a ověřené ve 
vyučovací praxi i v jiných předmětech zejména na 1. stupni ZŠ. Jsou určeny 
k rozvíjení některých osobnostních předpokladů tvořivosti, protože ty jsou nezbytným 
předpokladem k tvořivému využití získaných poznatků a dovedností. Řadu z nich 
využije tvořivý učitel i jako vhodných hrových schémat a strategií při didaktickém 
zprostředkování učiva. 
Hra je aktivita dobrovolná. To znamená, že její zařazení do vyučování nemůže být 
věcí příkazu, a vyžaduje proto takovou motivaci, aby děti měly chuť si ji zahrát. 
Dramatická výchova ve své didaktické strategii velice významně pracuje s pojmy, 
jako je vtažení do hry, udržení zájmu a pozornosti, hledání motivačního prvku 
vyvolávajícího pocit spoluúčasti a spoluzodpovědnosti. Naopak se velice úzkostlivě 
vyhýbá negativním výchovným normám, jako je napomínání, pokárání nebo dokonce 
vyloučení ze hry. Právě jejich použití může silně narušit nebo i zcela zrušit atmosféru 
hry. Důraz klade na pochopení významu pravidel hry a jejich dodržování. Porušení 
pravidel (hry na pravdu) znamená, že ten, kdo se jich dopustil, sám sebe připravil o 
radost ze hry (Ne bez vtipu byl postup kolegyně, která dětem doporučila, aby si tajně 
vyzkoušely porušení pravidel „hry na pravdu“ a pak ostatním sdělily své pocity.). 
Velmi spoře je ve hrách zdůrazňován i princip soutěživosti, a to i v případě, že jde o 
součást hry. Není třeba připomínat, jak je důležité, aby učitel uměl hru nejen správně 
zadat a vést, ale aby se jí uměl také v případě potřeby sám aktivně zúčastnit. 
Hra byla a je tím nejpřirozenějším prostředkem učení. Důležité pro hru použitou ve 
vyučování však je, aby nebyla chápána pouze samoúčelně („Tak jsme si pohráli a 
nyní se budeme zase učit!“), ale aby byla využita funkčně, tzn. s maximálně 
promyšleným didaktickým záměrem učivo motivovat, exponovat, upevnit, procvičit či 
zopakovat. Jen tak se hra stane fungující nositelkou vzdělávacího obsahu a 
přirozenou součásti vyučování i celého výchovně vzdělávacího procesu. 
Dramatická výchova začala od poloviny 60. let přejímáním z různých hrových 
systémů a dalších zdrojů budovat vlastní systém průpravných her. Umožňuje rozvíjet 
takové psychické a fyzické dovednosti dětí, které jsou potřebné nejen pro úspěšnou 
činnost v tomto oboru, ale jsou i důležitým prostředkem k všestrannému rozvoji 
tvořivé osobnosti vůbec. Vstupem dramatické výchovy do školy se otevřela cesta 
k daleko širšímu využívání průpravných her i v jiných vyučovacích předmětech než 
pouze ve vlastním oboru, případně jen v nejbližších esteticko-výchovných 
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předmětech. 
Někdy až překotné zavádění dramatické výchovy do škol, rychlé (a většinou i 
krátkodobé) doškolování učitelů s sebou přineslo mnohá nedorozumění, 
nepochopení a omyly. Jedním z nich je nesprávné chápání vztahu průpravných her 
a cvičení k dramatické výchově. Samy o sobě jsou souborem her vhodných (a 
v dramatické výchově léty ověřených) k rozvíjení osobnostních a sociálních 
předpokladů dítěte, jakými jsou např. schopnost soustředění a uvolnění, posilování 
smyslového vnímání, rozvoj představivosti a fantazie, verbální a neverbální 
komunikace - rozvíjejí tedy to, co by mělo být přirozenou součástí výchovy 
v nejobecnějším slova smyslu. Ale protože jsou v povědomí učitelů tradičně 
spojovány zejména s dramatickou výchovou, jsou také ke škodě školy i oboru často 
považovány za její obsahovou podstatu. Jenomže základní strukturu dramatické 
výchovy netvoří průpravné hry, ale dramatické situace založené na mezilidské 
interakci, uskutečňované hrou v roli či simulaci. Proto je zaměňování dramatické 
výchovy za pouhý soubor průpravných her naprostým nepochopením jejího 
významu, obsahu a cílů. Ve shromážděných průpravných hrách není nic 
„dramatického“, tj. ve smyslu odpovídajícímu principu a teorii dramatu - dramatické 
situace, dramatického jednání, dramatické osoby či dramatického děje. 
Hry jsou v zásobníku rozděleny do těchto oddílů: 

- Seznámení,	uvolnění	a	rozehřátí	
- Soustředění	pozornosti	
- Smyslové	vnímání	
- Rytmus	
- Prostorová	orientace	
- Představivost	a	fantazie	
- Partnerská	souhra	a	vztahy	ve	skupině	

Nebylo zde důvodu měnit nejčastěji používaný systém klasifikace podle jednotlivých 
psychických složek, resp. dovedností. Rozdělení je však pouze rámcové. Většina 
her totiž rozvíjí i další psychické dovednosti, než jen ty, k nimž jsou v zásobníku 
zařazeny. (Např. hry zařazené do složky smyslového vnímání jsou současně i hrami 
posilujícími soustředění, hry sloužící prostorové orientaci jsou současně hrami 
rozvíjejícími představivost apod.) Publikace je praktickým příspěvkem k současnému 
úsilí o proměnu základní školy. Obrací pozornost k osobnostnímu rozvoji žáka, který 
je nezbytným předpokladem k tvořivému využití získaných poznatků a dovedností. 
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SEZNÁMENÍ,	UVOLNĚNÍ	A	ROZEHŘÁTÍ	
Navozují přátelskou atmosféru ve třídě, rozvíjejí a posilují dobré vztahy mezi dětmi, 
přispívají k snadnějšímu překonávání ostychu, napětí i možné únavy. Učiteli mohou 
také hodně napovědět o vztazích mezi dětmi či celkové atmosféře třídy. 

1.1.	HRY	SEZNAMOVACÍ	
§ Hra	na	telefon	

Současně i rytmické cvičení.  
Dětí sedí v kruhu. První rozehrává hru vytleskáním čtyřdobého rytmu. Na první a 
druhou dobu dvakrát zopakuje své křestní jméno: „Eva, Eva“ a na třetí a čtvrtou dobu 
přidá jméno toho, komu „telefonuje“ „Helenka“. Helenka pak stejným způsobem 
zavolá dalšího spoluhráče. 

§ Pozdrav	v	kruhu	
Děti sedí v kruhu a vzájemně si po zemi posílají míč. Současně se přitom oslovují 
jménem: „Ahoj Markéto, posílám ti míč (sluníčko, jablíčka, pozdrav atd.)“. Markéta 
poděkuje a posílá stejným způsobem míč dalšímu dítěti. 

§ Co	rád	dělám	
Děti se v kruhu představují křestním jménem a přidávají činnost začínající stejným 
písmenem jako jejich jméno, např.: „Jmenuji se Martina a ráda maluji, jmenuji se 
Radek a rád rybařím...” 
Podobně mohou ke svému jménu přidat květinu, zvíře, jídlo, zemi apod. začínající 
stejným písmenem. 

§ Jaký	jsem	
V tomto cvičení se děti pokoušejí vyjádřit vhodným přívlastkem, jak se právě cítí. 
Všichni sedí v kruhu a první rozehrává např.: „veselá Hanka”, další pokračuje 
„ospalý Filip“ atd. 

§ Můj	kamarád	
V úvodu hry se děti volně pohybují prostorem, nikdo se na nikoho nedívá, každý je 
pro tuto chvíli sám. Úderem na bubínek se všichni zastaví ve štronsu a očima spolu 
naváží kontakt. Podmínkou ale je, aby to byl kontakt ve dvojici (hledáme pouze jedny 
oči). Cvičení je vhodné několikrát opakovat, aby bylo možné navázat co nejvíce 
kontaktů, které můžeme různě motivovat: setkají se oči překvapené, radostné, 
smutné apod. Ve druhé části hry pak takto vzniklým dvojicím dáme úkol, aby si spolu 
o sobě pověděly všechno to, co si povědět chtějí, jak se jmenují, kde bydlí, co rády 
dělají či nedělají, jaké mají zájmy atd. Závěrem se pak oba z dvojice všem ostatním 
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navzájem představí, Např.: „Chtěl bych vám představit svého kamaráda Pavla, který 
bydlí..., má ještě mladší sestru Lucku, psa Broka a taky andulku, kterou učí mluvit. 
Rád jezdí na kole a hraje fotbal. Nemá rád koprovku a ráno se mu nechce vstával...”. 

§ Jsem	rád,	že	jsi	vedle	mne	
Úkolem dětí sedících v kruhu je říci něco hezkého svému spolužákovi sedícímu 
vedle nich (předem se domluvíme, kterým směrem budeme oslovovat). Např.: „Jsem 
ráda, Hanko, že jsi vedle mne, líbí se mi, že jsi veselá a málokdy se zlobíš“. Hanka 
poděkuje a osloví dalšího spoluhráče: „Přejí ti, Petře, hezký den, jsem ráda, že 
sedíme vedle sebe...”. 
Jinou variantou je posílání míčku: hráč nejprve osloví toho, komu chce míček poslat: 
„Ahoj Jano, dnes ti to moc sluší!“ a pošle jí míček. Jana poděkuje: „Děkuji, Veroniko!” 
a osloví někoho dalšího. Pozor bychom měli dát na to, aby nikdo nezůstal 
neosloven, což ostatně platí i pro všechny uvedené hry a cvičení. 

§ Místo	po	mé	pravici	je	volné	
Děti sedí v kruhu, v němž je jedna židle navíc. Hráč, po jehož pravici je volné místo, 
rozehrává hru např. slovy: „Místo vedle mne je prázdné, přál bych si, aby si tam 
sedla Anička, protože má červenou mašlí a je hodná“. Anička si přesedne a na její 
uvolněné místo reaguje podobným způsobem další spoluhráč po pravici. 

§ Co	máme	společného	
U mladších dětí volíme jednodušší alternativu, ve které mají za úkol najít kamaráda, 
s nímž mají jednu nebo dvě věci společné např. 

- stejnou barvu ve svém oblečení (jeden má modrý svetr, druhý modré kalhoty), 
- oba mají stejnou barvu oči, nebo jsou stejně velcí apod.	

Hra může pokračovat hledáním kamarádů, s nimiž máme stejné některé 
fyziognomické rysy, např. barvu vlasů, barvu očí, výšku, nebo nás spojují společné 
zájmy, stejná přání, stejné názory na určité věci apod. Tato varianta už vyžaduje, 
aby děti ve společné diskusi hledaly to, co by je mohlo spojit, v čem se mohou 
shodnout. 

§ Společné	zájmy	
V další variantě učitel navrhuje „objekt“ společného zájmu, např. „moje oblíbená 
květina”. Hráči chodí volně prostorem a každý jmenuje polohlasně svou oblíbenou 
květinu. Důležité je, aby přitom poslouchal své spoluhráče a hledal mezi nimi toho, 
který si vybral stejně. S ním pak vytvoří dvojici a postupně tak může vzniknout i celá 
skupina. (Možností „společného zájmu“ je samozřejmě nepřeberné množství a záleží 
pouze na fantazii učitele, jaké zvolí zvíře, které bych chtěl mít doma, oblíbené či 
neoblíbené jídlo, můj oblíbený sport, předmět, kniha apod.). 

§ Hra	na	seznámení	
Je variantou seznamovací hry, kde se její účastníci (na rozdíl od dětí ve třídě) 



	 9	

skutečně neznají. Hru si však můžeme zahrát také tak, že každý z účastníků napíše 
na lísteček své smyšlené jméno, které může začínat např. stejnými písmeny jako 
jeho skutečné křestní jméno a příjmení, nebo ke svému křestnímu jménu přidáme 
přídavné jméno vyjadřující naši náladu (Eva Veselá) či jméno, které nějakým 
způsobem charakterizuje naše zájmy, záliby (František Rybář) apod. Složené 
lístečky vložíme do společné krabice a zamícháme. Každý z hráčů si pak vytáhne 
lísteček se jménem toho, koho bude hledal a s kým se má „seznámit”. 
Při hře by měla být dodržena určitá společenská pravidla. Oslovit bychom měli 
pouze toho, kdo právě s nikým nehovoří. Hovor bychom měli zahájit nejprve 
vzájemným představením se. Pokud jsme našli toho, koho hledáme, podáme si ruku 
a projevíme radost nad tím, že jsme se mohli seznámit. Ve hře však zůstáváme dál a 
to do té doby, dokud nás neosloví ten, který naopak hledá nás. Teprve pak můžeme 
ze hry vystoupit. Úkolem posledního je obejít všechny přítomné, podat jim ruku a 
vzájemně se představit. 

§ Dárek	
Z krabice, ve které jsou na lístečcích napsaná jména všech účastníků hry, si 
postupně každý hráč vytáhne jeden. Jeho úkolem je vymyslet pro vylosovaného 
imaginární dárek, který by mu udělal radost. Důležité je vymyslet nejen ten správný 
dárek, ale i vhodný způsob jeho předání, resp. převzetí. 

1.2.	HONIČKY	
§ Honička	patníková	

Běžná honička s předávanou „babou“. Její výhodou však je, že se dá hrát v malém 
prostoru s větším počtem dětí. Na začátku hry se děti rozdělí do dvou skupin. První 
skupina představuje „patníky“, které sedí na zemi a sledují honičku druhé skupiny. 
Chce-li se někdo z honících dětí zachránit, přisedne si k patníku a opře se o něj 
zády. Patník pak vybíhá místo něho. 
V jiných variantách stačí, aby se patníku (který může také stát nebo sedět na židli 
apod.) pouze dotkl nebo ho vzal za ruku. 

§ Honička	písmenková	
Patří také do skupiny honiček se záchranu. Honič však „babu“ nepředává, ale 
naopak jí hráče vyřazuje ze hry. Hrozí-li hráči, že by mohl dostat „babu” a být 
vyřazen, může se zachránit tak, že se zastaví a rychle vysloví jakékoliv slovo 
začínající předem dohodnutým písmenkem. Ve hře však může pokračovat teprve 
tehdy, až se ho někdo ze spoluhráčů dotkne a tím ho i vysvobodí. 
Honička má mnoho dalších variant - záchranou mohou být: názvy květin, řek, pohoří, 
zemí, měst, ale i vyňatá slova, druhy slov, či v matematice násobky apod. 

§ Hra	na	dřevěnou	blechu	
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Honička posilující i prostorovou orientaci. Honič vyvolává v nepravidelných 
intervalech „dřevěná blecha”, „kobercová blecha“, „židlová blecha“ apod. Úkolem 
ostatních je se jmenovaného předmětu nebo materiálu co nejrychleji dotknout. Ten, 
kdo to nestihl a je chycen, stává se příštím honičem. 

1.3.	POHYBOVĚ	RYTMICKÉ	HRY	A	CVIČENÍ	
§ Zdravení	

Rytmický pohyb prostorem, který přerušíme úderem do bubínku. Hráči se zastaví a 
pozdraví toho, s kým očima navázali kontakt. Způsob pozdravu může být motivován 
rytmem chůze: rychlý a svižný rytmus - veselé pozdravení, vážný a pomalý rytmus - 
smutně pozdravení apod., nebo slovně: zdravíte kamaráda, kterého jste dlouho 
neviděli, zdravíte někoho, s kým jste se nepohodli apod. 

§ Chůze	robotů	
Pohyb „robotů” prostorem může být určován společným rytmem (bubínkem, 
ozvučnými dřívky apod.), nebo individuálním zvukem jednotlivých „robotů”. 
Podmínkou však je, že všichni dodržují, ať společný či  individuální rytmus a žádný 
z nich se nesmí nikoho a ničeho dotknout. 

§ Ping-pong	
Cvičení je vhodné i v malém prostoru. 
Děti se postaví po obvodu místnosti a každé z nich si určí přímku - cestu, po níž se 
bude pohybovat prostorem tam a zpět, Podmínkou je, že se žádný „pingpongový 
míček” nesmí s nikým srazit. Hrozí-li některému toto nebezpečí, musí počkat, až ho 
druhý „míček” mine. Pohyb je veden rytmem bubínku nebo doprovodem klavíru či 
společnou rytmickou říkankou nebo písničkou. 
Jinou variantou je pohyb po vlnovce, osmičce apod. 

§ Návštěva	v	ZOO	
Cvičení motivujeme představou pohybu zvířat, která žijí v ZOO: žirafa - vzpřímená 
chůze s pocitem pohledu z výšky, slon - chůze s pocitem mohutnosti apod. 
Pohyb jednotlivých zvířat rytmizujeme bubínkem nebo ozvučnými dřívky. 

§ Vypouštění	rybiček	
Je pohybové cvičení (v tomto případě bez rytmizace pohybu), které lze použít ve 
chvíli, kdy máme pocit. že jsou děti unavené a potřebovaly by se krátce uprostřed 
vyučováni proběhnout. Vtip cvičení spočívá v tom, „že jsou rybičky němé, plavou 
rychle, ale zato úplně neslyšně. Ke všemu jsou ještě velice šikovné a nikdy do 
nikoho a ničeho nenarazí.” 

§ „Na	pérka”	
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Úsměvná varianta cvičení. 
Každé z dětí si vybere ve třídě místo, kde se postaví. Cvičení rozehrává „pérko“, 
které snožmo doskáče ke komukoliv z hráčů, dotkne se ho a postaví se na jeho 
místo. Protože je však „pérkem“, poskakuje snožmo dál na místě. Hráč, kterého se 
dotkl, snožmo doskáče k dalšímu, až posléze poskakuje na místě celá třída. Stejným 
způsobem je možné i cvičení ukončit. Poslední hráč snožmo doskáče k dalšímu, ale 
tím, že se ho dotkne, sám sebe vysvobodí, přestává být „perkem” a jde si opět 
sednout do lavice. Tak cvičení pokračuje, až do vysvobození toho posledního. 

§ Loutka	
Cvičení motivujeme představou proměny dítěte v loutku. Možná proto, abychom 
mohli navštívit říši loutek: v dřevěném království se můžeme pohybovat pouze jako 
loutky vyřezané ze dřeva, v hadrovém jako loutky ušité z hadříků a v zapomětlivém 
nám může i něco chybět - třeba jsem loutka bez ručiček nebo jsme poskládaní 
z různých materiálů - ručičky ze dřeva, nožičky z hadříků atd. V každém království 
nás čeká stejný úkol: pohybovat se tak, aby nikdo nepoznal, že jsme tu jenom na 
návštěvě. 

§ Bublinky	
Podle Šárky Štembergové. 
Hra je motivována představou návštěvy cizí planety, na které se můžeme pohybovat 
pouze v imaginární bublince. Dotknout se něčeho nebo někoho znamená poškození 
bublinky a konec naší cesty (zkameníme, změníme se v hvězdný prach ap.). Pohyb 
je ovlivňován rytmem, který planeta vyzařuje. Čas od času dochází k „třesku”, kterým 
se rytmus nebo i velikost planety mění - zmenšuje se, zužuje se atd. 

1.4.	CVIČENÍ	ROZVÍJEJÍCÍ	SCHOPNOST	PSYCHOFYZICKÉHO	
UVOLNĚNÍ	
Cvičení rozvíjející schopnost psychofyzického uvolnění jsou významnou pomůckou 
k odstraňování psychického i fyzického napětí, únavy a posilování duševní 
rovnováhy. 

§ Relaxační	cvičení	
Děti leží uvolněně na zemi, oči mají zavřené, nohy volně položené, stejně jako ruce 
dlaněmi obráceně vzhůru. Cvičením motivujeme představou malého, teplého 
paprsku, který pohladí a uvolní. V průběhu relaxace se snažíme, aby dech dětí byl 
pravidelný - nádech při pohlazení, výdech při uvolnění. Cvičení vedeme klidným, 
tichým hlasem. Začínáme u palce pravé nohy, který paprsek pohladí, uvolní. Stejně 
tak pokračujeme přes další prsty ke kotníku, ke koleni až ke kyčli. Pak přejdeme 
stejným způsobem na levou nohu. Bříška uvolňujeme ve směru hodinových ručiček - 
od celé do čtvrt (uvolní, pohladí, od čtvrt do půli, od půli do tři čtvrtě, od tři čtvrtě do 
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celé). Pak přejdeme na pravou a levou polovinu hrudníku, z pravého ramene k lokti, 
zápěstí a prstům, stejně jako na levé ruce. Dále pokračujeme přes krk, pravou a 
levou část obličeje, čelo, až k temeni hlavy. V naprosté tichosti necháme děti 
relaxovat. Stejně klidným způsobem pak děti „probouzíme“. Začínáme opět od prstů 
pravé nohy a pokračujeme přes jednotlivé části těla až k hlavě. Opět je to paprsek, 
který je probouzí, avšak s tím rozdílem, že nehladí ale lehounce šimrá. Každá část 
těla se po jeho „pošimrání” lehce protřepává. Závěrem se pak děti protáhnou a 
pomalu posadí. 

§ Svalové	uvolnění	
Podstata těchto cvičení spočívá ve střídavém uvolňování a napínání svalstva. Měli 
bychom však velmi dbát na to, aby nedocházelo k jeho přepínání, stejně jako na to, 
aby mezi jednotlivými cviky bylo zařazeno krátké aktivizující „protřepání“ celého těla. 
Vhodnou motivací je např. hra na „brouka Pytlíka“: Děti leží na zádech a ve vzduchu 
si protřepou ruce a nohy jako brouk Pytlík, když se raduje. 

a)	Cvičení	vleže	
Pocit svalového uvolnění můžeme dětem přiblížit např. představou písečné pláže, na 
níž ležíme zcela uvolnění. Sluníčko nás příjemně hřeje a lehký vánek ovívá. Jsou-li 
děti skutečně uvolněné, zjistíme tak, že jim zespoda v místě kotníků nadzvedneme 
nohu. Je-li těžká, pak je svalstvo skutečně uvolněné. 
Svalové napínání a uvolňování různých částí těla: kouzelným proutkem proměníme 
nohy od pasu dolů, až po konečky prstů v dva pevné, dřevěné špalky (napneme, 
uvolníme, protřepeme). Stejně tak proměníme horní polovinu těla od pasu až po 
konečky prstů a vynecháme přitom krční a mimické svalstvo. To procvičujeme zvlášť 
(a velmi krátce!). 
Motivací může být představa, že celý obličej jako novinový papír zmačkáme k jeho 
středu - nosu. K tomu, aby skutečně nedošlo k svalovému přepětí, je lépe tato 
cvičení doprovázet slovní rytmizací. Např.: „Napínáme, napínáme – uvolnit“. 

b)	Cvičení	vstoje	
Pomalé zvedání těžké imaginární činky a bleskové pouštění na zem, rychlé 
protřepání celého těla. 
Roztahování péra, uvolnění, protřepání těla. 
Představa tajícího rampouchu vychází z postupného uvolňování absolutně napjatého 
těla - rampouchu, který taje pod slunečními paprsky, až se změní v pouhou kaluž. 
Pomalé usychání květiny, kterou spaluje sluneční žár. 
Aktivizace svalů úzce souvisí s aktivizací těžiště (viz Š. Štembergová-Kratochvílová, 
l994). 

§ Lucerničky	
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Děti sedí v hlubokém, uvolněném předklonu na patách, čelem se dotýkají kolen, ruce 
mají zkřížené na prsou: jsou to zhasnuté lucerničky. Světýlko svého života mají 
ukryté v bříšku. Zatím je docela maličké, ale čas od času se začne pomalu 
rozehřívat a z bříška prostupovat celým tělem. Děti se z uvolněného předklonu 
pomalu vzpřimují do aktivního sedu na patách, zkřížené ruce se rozevírají a zvedají 
do výše hlavy, lucernička se rozsvěcuje a její světlo září všem lidem pro radost. Ale 
jen chvilku, pak světýlko začíná opět slábnout a lucernička pomalu zhasíná, aby se 
zase brzy mohla rozsvítit. 

§ Probuzení	semínek	
Hráči leží v uvolněné poloze na zemi. Představují semínka květin, která spí přikryta 
hlínou a bílou sněhovou peřinou. Na jaře sluníčko sněhovou peřinu rozpustí a svými 
paprsky začne semínka probouzet. Ta se protahují, převalují a zvědavě prodírají 
vzhůru za sluníčkem. Pohyb je veden z těžiště směrem vzhůru. 

§ Skleněné	panenky	
Skleněné panenky, vyrobené z nejkřehčího skla, leží na sametových poduškách. 
O půlnoci je k životu probouzí kouzelný valčík. Panenky tančí a když hudba skončí, 
vracejí se zpátky na své podušky. Pozor musí dát pouze na to, aby se jejich křehká 
krása neproměnila zejména při vstávání a ulehání neopatrným pohybem či 
neúměrnou zátěží ve skleněnou drť. Pocit odlehčení, křehkosti skla a jeho 
průsvitnosti vzniká aktivizaci těžiště a z něho vedeným pohybem, který prostupuje 
celým tělem. 
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2.	SOUSTŘEDĚNÍ	POZORNOSTI	
Soustředění pozornosti patří k hlavním předpokladům každé tvořivé práce. Její 
procvičování a posilování umožňuje vnímat svět kolem nás mnohem intenzivněji, 
objektivněji a v nových souvislostech. Upevňuje vnitřní rovnováhu, zvyšuje pracovní 
výkon a snižuje únavu. 

§ Na	levharta	
Jednoduchá hra sloužící k rychlému odreagování a uvolnění dětí a současně 
posilující schopnost soustředění. Dětí sedí v kroužcích (nejlépe 8-10 hráčů), ruce 
mají obráceně dlaněmi vzhůru. Uprostřed je levhart, který se pomalu otáčí dokola a 
snaží se rychlým pohybem někoho plesknout přes dlaně. Když se mu to podaří, 
vymění si s ním své místo, 

§ Královna	Žofie	
Královna Žofie měla zvláštní zvyk. Vyžadovala, aby ji na jejích procházkách 
doprovázeli všichni její poddaní. A aby ji, kdykoliv se k nim znenadání obrátí, 
pozdravili předepsaným způsobem, např. stoj na jedné noze a ruce v bok apod. Kdo 
to nestihl, nebo nějak popletl, šel do vězení. 

§ Na	páva	
Stužky - paví pera zasuneme pávovi za pas. Páv, který stojí uprostřed kruhu a má 
zavřené oči, se pohybem rukou snaží zabránit ostatním, aby mu jeho péra brali. Děti 
se k němu přibližují postupně na pokyn vedoucího hry. Koho se páv dotkne, je ze hry 
vyřazen. 

§ Na	zlého	kouzelníka	
Podle Soni Pavelkové. 
Byla dvě království. Jedno bylo šťastné a usměvavé, druhé smutné a uplakané. Žil 
v něm totiž zlý kouzelník, který ničil a pustošil všechno kolem sebe. Kdo se mu 
znelíbil, toho proměnil v kámen. A tak se po čase tohle smutné království proměnilo 
v pustou zem plnou kamení a bodláčí. Ale ani to kouzelníkovi nestačilo. Vadilo mu, 
že se lidé v sousedním království mohou radovat a smát. A protože byl mocný a 
chytrý, vymyslel kouzlo, kterým proměnil jejich radost ve zlatý míč a ten si pak 
odnesl na svůj hrad. Šťastné království se tak rázem stalo tím nejsmutnějším ze 
všech. Lidé ale bez radosti žít nemohli a museli se pro ni vypravit, i když věděli, že to 
bude cesta velice nebezpečná. Sebemenší zvuk stačil k tomu, aby se kouzelník 
otočil od svých kouzelných knih a ostrým zrakem přehlédl krajinu. Kdokoliv se v té 
chvíli jenom maličko pohnul, toho proměnil v kámen. Nejvíc na to doplatili ti, kteří se 
snažili získat míč co nejrychleji a bezhlavě se pro něj rozeběhli. Těm moudřejším a 
trpělivějším se to však nakonec přece jen podařilo. Sotva zlatý míč přenesli přes 
hranice svého království, proměnil se ve velikou radost. Spolu s ní získali tito lidé 
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i zvláštní sílu, kterou mohli proměnit kámen zpátky v lidskou bytost. Bylo potřeba vzít 
kamennou sochu za ruku a dovést ji za hranice území zlého kouzelníka. l tato cesta 
byla velice nebezpečná. Stačilo, aby se kdokoliv ve dvojici pohnul a kouzelník je oba 
proměnil v kámen. Ale protože to byli lidé šikovní a chytří, všechno nakonec dobře 
dopadlo. 

§ Hra	na	bystrozrakého	krále	
V království bystrozrakých měli zvláštní zvyk. Rok co rok volili nového krále. Mohl jím 
být pouze ten, kdo byl ze všech nejbystrozračejšl. Svou schopnost musel prokázat 
ve zkoušce: královská komise nejprve všem ukázala vzácné předměty, které pak 
tajně rozmístila po celém království. Byly uloženy tak, aby na ně bylo dobře vidět. 
Protože to byly předměty vzácné, nesměl se jich také nikdo dotknout. Pouze si 
musel zapamatovat, kde jsou položeny. Kdo první našel očima všechny předměty, 
mohl si sednout na připravený královský trůn. Pro ostatní pak byly připraveny další 
důležité funkce členů královské rodiny, rádců, komořích, kuchařů, zahradníků atd. 
Závěrem nový král musel na důkaz své pravosti všechny uložené předměty přinést. 
Podobně, jen s malými úpravami, se dá hra použít v matematice třeba při volbě krále 
počtářů, v prvouce, vlastivědě apod. 

• Hra	na	pastýře	
Uprostřed kruhu dětí stojí baštýř a pomalu otáčí dlouhým provazem nebo švihadlem 
s volným koncem. V první části hry děti házejí postupně do kruhu a současně 
jmenují jednotlivé druhy ryb (zastupují je stužky, novinové koule apod.). V druhé 
části, kdy baštýř už švihadlem točí rychleji, se je snaží vylovit. Kdo je zasažen, 
vypadává ze hry. I tuto hru lze velice dobře využít ve vyučování. Místo ryb se dá hrát 
např. se zeměpisnými názvy, druhy slov aj. 

§ Na	brány	
Vchod do hradu, v němž je ukryt poklad, střeží tři kouzelné brány. Dětí, které je 
představují, stojí na vzdálenost rozpažení v řadě vedle sebe. Po celou dobu hry mají 
zavřené oči a ruce volně podél těla. Rozpaží je pouze ve chvíli, když slyší nějaký 
zvuk. Bránu nelze podlézt, může se však stát. že se zavře pouze jedna její polovina 
a druhou lze projít. Koho se brána dotkne, stává se jejím zajatcem. Jinou variantou 
jsou mořské medúzky, které střeží poklad na dně moře. Medúzky na rozdíl od bran 
naopak stojí v rozkročení a je tedy možné mezi nimi nejenom projít, ale i je podlézt. 
Nebezpečné jsou však tím, že mávají rukama na všechny možné strany. Zastaví se 
pouze ve chvíli, kdy neslyší žádný zvuk. Také tuto hru lze ve vyučování dobře použít, 
záleží pouze na tom, jaké „poklady” připravíme. Mohou to být písmenka, z nichž je 
třeba složit slovo, tajenky, doplňovačky. atd. Tato varianta je vhodnější pro 
skupinovou práci v družstvech. Pro „poklad” se mohou vypravit vybraní zástupci. 
Platí však, že ho svým členům na druhé straně musí podat, nikoliv hodit, kutálet 
apod. 
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2.1.	HRY	S	PÍSMENY	A	SLOVY	
K hrám, kterými lze procvičovat i soustředění pozornosti, patří hry s písmeny a slovy. 
Řadu z nich obsahují učebnice českého jazyka a čítanky. Uvádíme proto jen několik 
případů těchto her. 

§ Na	rybáře	
Na dně rybníka, který hlídá vodník, jsou rozházena písmenka - rybičky. Rybáři se 
snaží z ulovených písmenek složit co největší počet slov. Koho však vodník chytí, 
stává se jeho pomocníkem. Hru můžeme hrát také s jednotlivými slovy, částmi textů. 
obrázky apod. 

§ Na	slepičky	
Slepičky poskakují na jedné noze mezi rozházenými písmenky a snaží se nazobat 
co nejvíce písmenek, z nichž skládají slova, např. jména zvířat, květin, jednoslabičná 
slova apod. Písmenka, která nemohou upotřebit, musí vrátit zpátky. 

§ Zopakuj	a	přidej	
Úkolem hráčů je zopakovat řetězec již uvedených slov na dane téma a přidat k němu 
další. Např.: „Šel jsem do obchodu a koupil jsem tam...” K snadnějšímu 
zapamatování pomůže spojení slovního pojmenování s pohybovým znázorněním, 
příp. se zvukem: „Noe vzal na svou archu jedno kuře - píp, dvě kočičky - mňau, 
mňau...”. 

§ Zakázaná	hláska	
V pohádkách mívají králové nejrůznější vrtochy. A vyhovět jim bývá někdy opravdu 
těžké. V naší pohádce zakazoval pan král používat v řeči různé hlásky. Jednou to 
byla hláska „b”, jindy „r“, zkrátka podle toho. jak se mu právě znelíbila. A když to tak 
pěkně vymyslil, hned svolal všechny dvořany a každému z nich položil nějakou 
otázku. Dával přitom bedlivý pozor, zda v jejich odpovědi neuslyší zakázanou hlásku. 
Spletl-Ii se někdo, šel rovnou do vězení. Jenomže, jak už to v pohádkách bývá, na 
každou pýchu jednou dojde. A tak vys|ovi|-li zakázanou hlásku sám pan král, přišel o 
trůn i celé království. Králem se pak stal ten, koho právě oslovil. 

§ Slabiková	hádanka	-	
Děti jsou rozděleny do několika skupin. z nichž každá si zvolí název rostliny, zvířete, 
města apod. a rozdělí si ho mezi sebou po slabikách (musí tedy zvolil takové slovo, 
které má stejný počet slabik jako je počet členů jejich skupiny). Úkolem detektiva (či 
detektivů) je ze slabik, které byly v různě zpřeházeném pořadí vysloveny, složit 
správný název. 

• Protiklady	
Hrajeme v kruhu. První rozehrává slovem a jeho soused (příp. hráč, kterému hodí 
míč) musí odpovědět protikladem, např.: tma - světlo, den - noc, suchý - mokrý 



	 17	

apod. Nezná-Ii vhodný protiklad, může být potrestán trestným bodem, ale pouze 
v tom případě, že ten, který slovo vyslovil, sám takový protiklad zná. 

• Nejdelší	slovo	
Můžeme hrát ve skupinách nebo všichni společně. Doprostřed velkého papíru 
napíšeme jedno písmeno. Úkolem pak je k němu z obou stran připisovat další tak, 
aby vzniklo co nejdelší smysluplné slovo. 
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3.	SMYSLOVÉ	VNÍMÁNÍ	
Nezbytným předpokladem tvořivosti je schopnost vnímat svět a věci kolem sebe 
všemi smysly: zrakem, sluchem, hmatem, čichem a chutí. Jedině tak mohou správně 
vznikat naše představy. rozvíjet se fantazie jako základ tvořivé obrazotvornosti, 
schopnosti vidět věci nově, neotřele a v nových souvislostech. Je to současně 
i možnost, jak se vyhnout povrchnosti, nesoustředěnosti a citově omezenosti, 

3.1.	ZRAK	
• Co	se	změnilo	

Základem těchto her je provedení určité změny v uspořádání věcí (jejich přemístění, 
úprava, přidání, odebrání) lišící se od původního zrakového vjemu. 

• Kimovy	hry	
Hráčům předložíme určitý počet předmětů. Po časově omezené expozici je 
zakryjeme a úkolem dětí je zapamatované předměty vyjmenovat. 

- Jinou variantou je odebrání či přidání určitého předmětu (co chybí, co přibylo?), 
- Rozstříhané obrázky 

Pro hru si připravíme několik rozstřihaných obrázků z rubové strany barevně 
podlepených. Úkolem každého je najít spoluhráče, kteří mají další části z 
rozstříhaného obrázku a ten pak společně sestavit. Podmínkou však je, že si části 
obrázku nesmí předem ukázat, pouze si je mohou slovně popsat. Teprve ve chvíli, 
kdy si jsou hráči jisti, že patří k sobě, se pokusí obrázek 
společně sestavit. 

• Hra	na	dirigenta	
Děti sedí v kruhu a jedno z nich převezme roli „dirigenta tedy toho, kdo určuje 
společný pohyb. Úkolem pozorovatele je odhalit, kdo z dětí tuto roli převzal. Hra by 
však neměla být pouhým bezduchým opakováním určitého pohybu (hraju na housle, 
tahám se za ucho, atd.), ale pokud možno přesným opakováním jednoduchého 
plynulého pohybu - např. od pomalého zvedání dlaní od země, jejich překřížení, 
kroužení, zvedání a opět pomalé klesání až na podlahu. Úkolem dirigenta je 
nejenom velice citlivě řídit pohyb ve skupině. ale i snaha vcítit se do myšlení a 
uvažovaní ostatních (rozumí mi, tuší jaký pohyb chci udělat?). Velice často se musí 
sám podřídit pohybu někoho ze skupiny zejména ve chvílí, kdy ho dotyčný trochu 
pozměnil, špatně pochopil nebo nepřesné zopakoval. 

• Hra	na	zrcadla	
Je variantou hry na dirigenta s tím rozdílem, že se nehraje ve skupině, ale ve 
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dvojicích. Snahou dvojice je co nejdokonalejší souhra, tak abychom nepoznali, kdo 
pohyb řídí. 
P o z n á m k a : Hru je lépe rozehrávat tím způsobem, že všichni ostatní na chvilku 
zavřou oči - např. než napočítáme do tří, abychom dvojici dali možnost počátečního 
impulsu rozehrání. 

• Hra	na	sochaře	
Patří k dalším variantám hry na dirigenta. „Sochař zaujme určitý postoj (vytvoří 
sochu), který po něm všichni zopakují. Pozorovatel stojí uprostřed kruhu a snaží se 
sochaře odhalit. Ten samozřejmě mění postoj ve chvíli, kdy není sledován. 

3.2.	SLUCH	
• Sluchová	kimovka	

Hra je kombinací zrakově a sluchové Kimovy hry. Nejprve dětem velice kratičce 
ukážeme několik předmětů a ty vzápětí znovu zakryjeme. Úkolem hráčů je 
vyjmenovat co nejvíce předmětů, které si zapamatovali. Pak předměty znovu 
odkryjeme a překontrolujeme, jak se nám to podařilo. V druhé části hry pak tytéž 
předměty nejprve jednotlivě, později i ve dvojicích pouštíme na zem. Úkolem dětí je 
podle zvuku uhodnout, o které předměty se jedná. 

• Kolik	přešlo	slonů?	
Za zády děti necháme přejít určitý počet jejich spoluhráčů. Úkolem poslouchajících je 
určit, kolik jich bylo. Hru je však dobře motivovat jako chůzi slonů, klokanů. generálů 
atd., abychom se vyhnuli tomu, že děti budou přecházet po špičkách, téměř 
neslyšně. 

• Hra	na	tichou	poštu	
Hraje se ve dvou družstvech sedících v řadách proti sobě (vzdálenost mezi družstvy 
by měla být co nejmenší). První hráč každého družstva pošeptá svému sousedovi 
větu. která by měla mít alespoň pět slov. Ta se pak stejným způsobem předává až 
k poslednímu hráči. Důležité je, aby věta se k poslednímu dostala v nezměněné 
podobě a současně, aby ji nezaslechl nikdo z protějšího družstva. Vyzrazení věty 
znamená prohru družstva. 

• Kdo	nezpívá?	
Podle Šárky Štembergové 
Ve hře, která je současně výborným artikulačním cvičením,  se tajně domluvíme, že 
při společně zazpívané písničce, budou některé děti zpěv pouze předstírat. Úkolem 
hráče, který naši domluvu neslyšel, je určit, které děti to jsou. 

• Plavba	mezi	útesy	
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Loď se při noční bouři dostala mezi nebezpečné útesy. Navíc se jí porouchala světla, 
a tak se musel její kapitán při cestě do přístavu řídit pouze sluchem. Děti 
představující útesy se rozmístí v prostoru. Mezi nimi prochází kapitán, který má 
zavřené oči a orientuje se pouze sluchem. Útes, pokud se k němu kapitán přiblíží, ho 
varuje hláskou „ššššššš“. Kdyby se některého z nich dotkl, jeho loď by ztroskotala. 
Také z přístavu se v nepravidelných intervalech ozývá signál (tlesknutí, zvonek, 
apod.), jímž se kapitán může řídit. S mladšími dětmi je hru lépe hrát na zemi (a útesy 
sedí na zemi a kapitán leze po čtyřech). 

3.3.	HMAT	
• Hry	s	knoflíky	

Vděčným materiálem pro posilování a rozvíjení hmatového vnímání jsou různé 
knoflíky. Jednoduchým cvičením je popisování knoflíku, který si poslepu vybereme, 
ukryjeme za zády a prostřednictvím hmatu zjišťujeme jeho velikost, tvar, materiál, 
počet dírek, snažíme se určit barvu a zvolíme oděv, na který bychom knoflík použili. 
Jinou variantou, při níž je možné knoflíky odkrýt, je najít hmatem k vybranému 
knoflíku, který máme schovaný v druhé ruce, jeho dvojníka. 
Další variantou je hledání knoflíku podle popisu - princezna ztratila vzácný knoflík a 
ten byl... (princezna se snaží o co nejpřesnější popis s výjimkou barvy). 

• Hra	na	Popelku	
Také hra na Popelku patří k dalším variantám: poslepu se snažíme o vytřídění 
knoflíků podle velikosti, materiálů anebo o vytřídění předmětů, které mezi knoflíky 
nepatří. 

• Hra	na	tax	
Hraje se v družstvech. Hráči sedí v řadě za sebou. Poslední nakreslí na papír 
jednoduchý obrázek (nebo písmenko, číslici) a ten pak také nakreslí na záda hráče 
sedícího před ním. Tímto způsobem se obrázek předává až k prvnímu hráči, který jej 
opět překreslí na papír. Vyhrává družstvo, jemuž se podařilo poslat „fax” v co 
nejvěrnější podobě. 

• Co	mám	v	ruce?	
Děti si poslepu vyberou z připravených předmětů jeden a hmatem poznávají jeho 
vlastnosti, aby podle nich mohly určit, o jaký předmět se jedná. V jiné variantě hráči 
slovně popisují svůj hmatový vjem a ostatní se snaží určit jejich předmět. 

• Slepá	cesta	
Je blokem her a cvičení, při nichž děti hmatem a poslepu prozkoumávají určitou část 
místnosti. Nabízí mnoho variant, např. projít cestou vyznačenou švihadly či jinými 
orientačními body, najít v místnosti určený předmět, nebo naopak přemístit předmět 
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do určeného místa, hledat v místnosti předměty příjemné i nepříjemné atd. 
Jistě není třeba připomínat, že při těchto hrách je třeba dbát na mimořádnou 
bezpečnost dětí. U mladších dětí je z těchto důvodů vhodnější lezení po zemi. 

3.4.	ČICH	
• Babka	kořenářka	

Jak už to v pohádkách bývá, může mít babka kořenářka za pomocníka třeba i 
kocoura. V té naší to byl kocour popleta. A tak se někdy stalo, že když babka chtěla 
kmín, podal jí vanilku, když chtěla pepř, podal jí skořici. Ale babka měla dobrý čich a 
hned poznala, když to kocour popletl. Myslíte, že byste to také poznali? Ještě horší 
ale bylo, když se do spíže vloudila myška. Honili se s kocourem po regálech, koření 
nekoření. Babce pak nezbylo, než rychle všechno urovnat. Vanilku k vanilce, pepř 
k pepři, badyán k badyánu, protože koření nesmějí zůstat pomíchaná, to by se do 
jejich vůně vloudila jiná a byla by z toho pěkná šlamastika. Vanilka by mohla vonět 
kmínem a pepř možná skořicí. Uměli byste babce kořenářce pomoci? 

• Co	se	ti	vybaví?	
K zajímavým asociačním cvičením patří spojování čichového vjemu se zrakovou 
představou. Např. vanilka - vánoce, maminka, cukrárna, zmrzlina atd. 
Jinou variantou může být spojování čichového vjemu (např. z obalů od parfémů či 
jiných kosmetických přípravků) s barvou, náladou, ročním obdobím apod. 

3.5.	CHUŤ	
• Pytlík	dobrot	

Podle Jany Vobrubové 
Děti sedí v kruhu, zády k sobě a mají zavřené oči. Postupně každému z nich dáme 
možnost, aby si ze sáčku vytáhl jeden zabalený bonbón. Podmínkou však je, že 
nikdo nesmí promluvit. S vybranou sladkosti pak udělá to, co se s ní udělat má. 
Obal, který mu zůstane v ruce, zmuchlá a schová v dlani. Teprve, když si všichni 
vybrali, mohou otevřít oči a otočit se v kruhu čelem k sobě. Do dlaně se však nesmí 
podívat. Děti pak postupně popisují chut svého bonbonu, jeho tvar a strukturu. 
K tomu přidávají i představu barev, které by vzhledem k chuti mohl mít i obal. V jiné 
variantě mohou naopak obaly sloužit jako „poznávací znamení”. Když všechny děti 
popíší chuť svého bonbónu, hledají ty, které měly stejný druh jako oni. V takto 
vzniklých skupinkách si znovu upřesní jeho chuť, tvar a strukturu. Jsou-li 
přesvědčeny, že patří do stejné skupiny, prokáží se vzájemně svým obalem. 
Hru je možné hrát i s kousky ovoce či zeleniny. Podmínkou však je, že cokoliv dětem 
nabídneme, musí být zabaleno. 
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• Kouzelná	hostina	
Při této imaginární hostině děti popisují chuť vybraného pokrmu. Většinou je to ten, 
který mají skutečně rady a jehož chuť si dokáží dobře vybavit. 
V jiné variantě to však může být i velice nedobrá hostina, sestavená z jídel, která jim 
nechutnají. 
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4.	RYTMUS,	TEMPORYTMUS	A	SMYSL	
PRO	GRADACI	
Naučit se vnímat a vnitřně prožívat rytmus slova, pohybu a jednání jako důležitého 
předpokladu přirozené, srozumitelné a elektivní komunikace, by zcela určitě nemělo 
zůstat pouze prioritou dramatické výchovy. Kultivace mluvního projevu by měla být 
samozřejmou součástí každé výchovy a vzdělání (viz Š, Štembergová-Kratochvílová; 
1994). 

4.1.	RYTMUS,	TEMPORYTMUS	
• Věneček	

Představa zavíjení pomyslného věnečku je vhodnou pomůckou pro vnímání v tomto 
případě čtyřdobého rytmu, který vytleskáváme - do dlaní dvě noty čtvrťové, na nohy 
jednu notu půlovou. Na notu půlovou jmenuje postupně každé dítě květinu, kterou do 
věnečku zavíjí. Samozřejmě, že není důležité jakou, ale to, aby se „věneček 
nepřetrhl“ - tedy nepřerušil rytmus. 
Cvičení je vhodné i při procvičování přízvuku na předložku. Příklad z Na čem se dá 
sedět? - na židli, na stole, na stromě... atd. 

• Na	ozvěnu	
Děti v kruhu postupně vytleskávají libovolný rytmus, který ostatní jako ozvěna 
opakují. Ke hře lze využít i Orfeových nástrojů. 

• Na	rebela	
Je variantou předchozí hry s tím, že uprostřed kruhu stojí dirigent, který vytleskává 
počáteční rytmus. Kdokoliv z dětí ho může v nestřeženém okamžiku změnit. Ostatní 
jeho rytmus přejímají a to do doby, než někdo další zvolí jiný. Úkolem dirigenta je 
odhalit, „přistihnout“ původce této změny. Ten se pak stává příštím dirigentem. 

• Hry	s	ozvučnými	dřívky	
Pomocí ozvučných dřívek lze vést nejrůznější dialogy, vyprávět příběhy, pohádky 
apod. 
Příklad : Nejprve určíme téma, o němž povedeme dialog. Například před 
vyučováním jsme zjistili, že nemáme pero, obrátíme se proto na svého souseda s 
prosbou o jeho zapůjčení. Odpověď může být různá, stejně jako způsob, kterým o 
pero požádáme. Hrajeme v kruhu, každý se postupně vystřídá v roli žadatele i 
majitele pera. 
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• Vytleskávání	rytmu	
1. Vytleskáváme čtyřdobý rytmus: 
- cvičení začínáme vytleskáváním čtyřdobého rytmu 
- přidáme důraz na první dobu a postupně střídáme (důraz na druhou, třetí, čtvrtou 
nebo první a třetí apod.) 
- přidáme jednu notu půlovou a dvě čtvrťové 
- přidáme pauzu 
- začínáme notou celou a postupně dělíme na 2 půlové nebo 4 čtvrťové, 8 
osminových atd. 
- místo pauzy zařadíme citoslovce 
Z těchto cvičení je zřejmé, že monotónní čtyřdobý rytmus se po chvíli stane 
nezáživným, nudným, a proto každá změna vede k oživení. Přidáním citoslovcí 
vzniká dokonce i určitá situace. 
2. Vytleskáváme různé způsoby chůze 
např. slavnostní pochod, rychlou chůzi, loudavou chůzi atd. 
3. Vytleskáváme náladu 
- veselou, smutnou, špatnou, atd. 
Při vytleskávání chůze i nálady jsme si možná ani neuvědomili, že se naše tělo 
tomuto rytmu automaticky přizpůsobilo. Při vytleskávání pochodu se nám samovolně 
narovnala ramena a dostavil se téměř slavnostní pocit, při vytleskávání rychlé chůze 
se změnil dech, vznikl pocit neklidu, ramena naopak mírně poklesla, Stejně tak se při 
vytleskávání nálady měnil i náš výraz - usmívali jsme se, nebo naopak mračili. To 
všechno bylo způsobeno tempem a jeho rytmem čili temporytmem. 
Každá situace, každé jednání, řeč, pohyb, myšlení se odehrává v určitém tempu - 
pomalu nebo rychle a každé tempo má současně i své vnitřní rytmické uspořádání. 
Jinými slovy. každé jednání (situace, děj) plyne v určitém čase, který je vyplněn 
určitým způsobem jednání (pohyby, gesty, mluvou, pauzami). K porušení 
temporytmu dojde, když se určité jednání (situace, děj) odehrává v jiném 
temporytmu, než mu přísluší. 
Příklad: spěchám na vlak, kterým velice nutně potřebuji odjet a nemohu najít klíče - 
budu-li je hledat velice pomalu a zvolna, pak poruším temporytmus této situace. 
V podstatě vytvořím zcela jinou situaci. Temporytmus je projevem našeho života, 
všechno co děláme, děláme v určitém temporytmu a jsme jím psychicky i fyzicky 
ovlivňování. Vnímáme ho z projevů lidí kolem nás, ze způsobu jejich chování, 
mluvení, ze situací, ve kterých se ocitáme. To, jak na tyto podněty reagujeme, je pak 
odrazem našeho vnitřního a vnějšího temporytmu, Vnitřní temporytmus představuje 
naše psychické pochody, vnější pak jejich fyzické vyjádření. 
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• Vytleskávání	situace	
Vhodnou pomůckou k procvičování temporytmu je vytleskávání určité situace, kterou 
však musíme nejen vnitřně vidět, ale i prožít. To znamená, že bychom měli 
vytleskáváním vyjádřit naši představu situace i s prožitkem, který nám poskytuje (co 
vidíme, slyšíme a cítíme). Není důležité, jak tleskáme, ale co sdělujeme. Častou 
chybou bývá právě snaha po „správném vytleskávání“, při němž se zaměřujeme na 
poslech vlastního tleskání, místo toho, abychom se zaměřili na sdělení prožitku naší 
vnitřní představy. Při těchto cvičeních bychom však neměli zapomínat ještě na jednu 
velice důležitou podmínku: každou situaci je třeba si nejprve popsat, pojmenovat, 
verbálně sdělit. Jinak by se mohlo lehce stát, zejména mladším dětem, že se 
v příběhu „ztratí“. Jinými slovy - všichni by měli předem vědět jaká situace nebo jaký 
příběh se bude vytleskávat.  
Příklad: 
Vytleskej dvě situace: 
přestávku ve škole a přestávku v divadle. Poznali jste mezi nimi rozdíl? 
Vytleskej etudu: Na koupališti jsme si omylem položili deku na mraveniště. Zpočátku 
se zdá být všechno v pořádku, sluníčko příjemně hřeje a vůbec je krásný den. 
Prvního mravenečka smeteme z nohy jen tak mimochodem, možná i druhého, ale 
když na nás vyrukuje cele mraveniště... ?l 

• Náčelníkova	čelenka	
Podle Josefa Mlejnka. 
Vytleskej příběh: K indiánskému náčelníkovi přijel na návštěvu jeho vnouček. 
V dědečkově stanu objevil slavnostní čelenku ze vzácných per. Samozřejmě 
neodolal a musel ji vyzkoušet. Stan se rázem proměnil v nebezpečnou prérii a bitva 
střídala bitvu. Náš hrdina bojoval ze všech sil - až, kdo ví jak se to stalo, na 
slavnostní čelence prasklo to nejvzácnější péro. Kluk se strašně polekal, vzal nohy 
na ramena a utekl do lesa. Tam dlouho chodil a přemýšlel, co dál: má se vrátit, 
nemá se vrátit... Nakonec se ale rozhodl, že se vrátí a přizná. Věděl, že ho čeká 
trest, ale s každým krokem si dodával odvahy. Příští náčelník se nesmí bát! 

• Proč	si	holub	neumí	stavět	hnízdo	
Přečtěte si bajku Jana Vladislava a Vladislava Stanovského „Proč si holub neumí 
stavět hnízdo“. A pak zkuste tento příběh vytleskat.  
Přišel holub k havranovi, známému tesaři, a povídá: „Pověz mi, havrane, jak se staví 
hnízdo? “ 
„Jak?” řekl havran, známý tesař. „Tak poslouchej! Nejdřív vezmeš jedno dřívko a 
položíš je takhle. 
„Já vím, odpovídá holub. 
„Potom vezmeš druhé dřívko a položíš ho takhle.“ 
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„Já vím, odpovídá holub. 
„Potom vezmeš třetí dřívko a položíš je křížem.” 
„Já vím, já vím.” povídá holub. 
„Když to víš, nač se mě ptáš?, rozhněval se havran, známý tesař, a odletěl. 
A tak se holub hnízdo stavět nenaučil a dodnes žije jen v holubníku, který mu staví 
člověk. 

(H. Doskočilová, J. Provazník: Čítanka pro 3, ročník ZŠ, 1993) 

Vytleskávání, zejména epických příběhů, je současně i velmi vhodnou metodickou 
pomůckou, Jejím prostřednictvím lze děti vést k vnitřnímu prožitku, který je 
nezbytnou podmínkou každé interpretace. Bude-li dítě místo vyprávění přečteného 
textu jeho děj vytleskávat tak, abychom mu porozuměli, pak si ho bezpodmínečně 
musí znovu vybavit a vnitřně prožít. Jedině tak totiž může být jeho vytleskávání 
sdělné a pochopitelně i ostatním. Tento neverbální způsob vyprávění vede mimo jiné 
děti i k tomu, aby z obsahu vybíraly pouze to hlavni a podstatné. 

4.2.	SMYSL	PRO	GRADACI	
V mluvní výchově dětí je neméně důležité rozvíjet smysl pro g r a d a c i . Gradace 
neboli klimax znamená v doslovném překladu žebříček. Představa stoupání po 
žebříku vzhůru může být i dobrým metodickým prostředkem k pochopení tohoto 
pojmu. 
Příklady cvičení: 

• Splašené	bubny	
Všichni začínáme v klidném tempu, nejlépe na podlahu, vytleskávat určitý rytmus. 
Jedno z dětí má v ruce bubínek a tím nás okamžitě zastaví v případě, že bychom se 
„splašili“. Pomalu a bez domluvy začínáme zrychlovat tempo až do absolutního 
maxima. Úkolem bubeníka je vystihnout přesně tento okamžik a úderem do bubínku 
nás zastavit. Společně pak hodnotíme, zda a jak se mu to podařilo. 

• Čarování	
Podle Soni Pavelkové.  
Začíná první hráč v kruhu, který rozdmýchává oheň slovy: „Hoř ohníčku, hoř přijde 
na tě tchoř!“ Ostatní hráči opakují slova v rytmu i s pohybem. Postupně text přebírají 
další hráči po kruhu. Výraz graduje (oheň se rozhořívá, plápolá vysoko) až do 
úplného maxima a opět pomalu uhasíná do úplného zklidnění. 
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5.	PROSTOROVÉ	CÍTĚNÍ	
Důležitou součástí komunikativních dovedností je i prostorové cítění, tzn. prostorová 
představivost, orientace a schopnost v tomto prostoru komunikovat, vnímat a 
oslovovat partnera. 

5.1.	ORIENTACE	V	PROSTORU	
• Hra	na	roboty	

Hráči se pohybují jako roboti v určitém rytmu (může být společný, ale i individuální) 
prostorem. Postaví-li se jim do cesty nějaká překážka, nebo hrozí-|i střetnutí s jiným 
robotem, otočí se od 90 stupňů a pokračují v cestě. 

• Co	se	změnilo	
Pro hru vymezíme určitý prostor, který si děti dobře prohlédnou. Pak zavřou oči a 
jedno z nich přemístí v tomto prostoru nějaký předmět. Úkolem ostatních je najít 
změnu. Jinou variantou je odstranění nebo naopak přidání určitého předmětu. 

• Slepá	cesta	
Dvojice dětí, z nichž jedno má zavřené oči a druhé ho opatrně za ruku provádí 
prostorem, zastavují se u určitých předmětů, které si „slepec” ohmatá a vracejí se 
zpět na místo. odkud vyšly. 

5.2.	OSLOVENÍ	V	PROSTORU	
• Oslovení	v	prostoru,	kruhu,	skupině	

Cílem těchto cvičení je adresně oslovit předmět (partnera) v prostoru. Pro hru si 
připravíme větu, kterou budou děti postupně oslovovat různé předměty, aniž se 
k nim přímo obracejí. Úkolem ostatních je určit, který předmět byl osloven. 
Jinou variantou je oslovení v kruhu nebo ve skupině. Děti se postupně oslovují tak, 
že nesmějí použít jméno toho. komu něco sdělují. Oslovený odpoví a vybere si 
někoho dalšího, komu chce něco říci. Stane-li se, že současně odpoví více dětí, pak 
sdělení nebylo adresné. 
Adresně můžeme oslovit i celou skupinu. V tomto případě ten, kdo má pocit, že 
nebyl osloven, zvedne ruku. 
Další variantou tohoto cvičení je„ že oslovujeme celou skupinu, ale jednoho z hráčů 
úmyslně vynecháme. Úkolem ostatních je poznat, kdo to byl. 
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5.3.	PROSTOROVÁ	PŘEDSTAVIVOST	
• Vnitřní	fotografie	

Hraje se v kruhu. První z hráčů drží v ruce prázdný papír, který představuje 
„fotografii“. Úkolem hráče je sdělit ostatním, co všechno na ni vidí. Na závěr 
z fotografie vybere konkrétní detail, který s prázdným papírem předá svému 
sousedovi. Jeho úkolem je opět vytvořit svou vlastni fotografii a do ní nějakým 
způsobem musí zařadit detail, který mu byl předán. (Může však změnit jeho význam: 
zámek u dveří - královské sídlo.) Hra tak pokračuje několika koly. Pak ji zastavíme a 
začneme řetězec „fotografií” rozmotávat zpátky na začátek. To znamená, že 
poslední hráč, který popisoval svou fotografii, se obrací na předchozího slovy: „Tato 
fotografie vznikla proto, protože tys mi předal ze své okno.” Ten pak pokračuje 
stejným způsobem: „Já jsem ti předal okno, “ a obrací se na dalšího hráče, „protože 
tys mi předal knoflík..“ 

5.4.	POHYB	V	IMAGINÁRNÍM	PROSTORU	
Cílem je naučit děti vnímat prostor aktivně celým tělem. To znamená, že imaginární 
představa prostoru musí vyvolat stejnou svalovou a pohybovou reakci jako 
v prostoru reálném. Přiměřenost svalového napětí úzce souvisí s přiměřeností 
nádechu. Chystám-li se např. k překonání velké překážky, bude můj nádech a 
svalové napětí mnohem intenzívnější, než budu-li chtít vykonat nenáročný pohyb, 
např. úkrok stranou. (viz Š. ŠIembergová-Kratochvílová, 1994). 

• Motivovaná	chůze	
Cílem je uvědomit si, že pohyb v imaginárním prostoru, je-li opřen o konkrétní 
představu (víme proč a kam jdeme), vyvolává stejnou pohybovou a svalovou reakci 
jako v prostoru reálném. Proto je třeba si s dětmi nejprve vytvořit představu prostoru, 
v němž se budeme pohybovat (krajiny, města, budovy atd.). 
Les: chůze po měkkém mechu, v hustě zarostlém lese, mezi polomy, v ostružiní, ve 
vysokém sněhu... 
Louka: brouzdáme se ranní rosou, vysokou trávou... 
Voda: brodíme se mělčinou, bahnem, vstupujeme do hlubší a dravější řeky... 

• Překonávání	překážky	
Před námi je vysoký, hustě zarostlý plot, který nemůžeme přelézt. Někde v něm je 
však ukryt malý otvor a jím můžeme prolézt... 
Jsem uvězněni v koši s víkem, snažíme se dostat ven... 
Zamotali jsme se do velké rybářské sítě... 
Jsme v jeskyni, jejíž vchod je zavalen kamenem... 
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5.5.	OSLOVENÍ	V	IMAGINÁRNÍM	PROSTORU	
K oslovení partnera v imaginárním prostoru musíme mít nejprve představu, kde se 
nachází, jaká je mezi námi vzdálenost. To opět úzce souvisí s intenzitou nádechu. 
Voláme-li např. z chodníku do okna v 5. poschodí, bude nádech mnohem 
intenzivnější, než sdělujeme-li mu něco v bezprostřední blízkosti, K tomu se 
samozřejmě přidávají i okolnosti, za jakých a proč svého partnera oslovujeme. Jinak 
budeme volat na maminku z pokoje, kde spí mladší sourozenec, jinak z pokoje, kde 
máme puštěnou hudbu. Jinak budeme volat v lese, v němž jsme zabloudili a jinak 
v lese, když nechceme vyplašit srnku. 

5.6.	VNITŘNÍ	PROSTDR	
Mluvíme-li o prostorovém vnímání, je třeba se zmínit ještě o třetím prostorovém 
rozměru, který je v nás. Můžeme si navodit pocit výšky, šířky nebo naopak 
nepatrnosti, křehkosti. V každém případě i tento vnitřní prostor bude ovlivňovat naše 
chování a jednání. Pocit výšky a mohutnosti v nás vyvolá pocit nadřazenosti, Pocit, 
že jsme se zmenšili např. do velikosti mravence, v nás vyvolá pocit nejistoty, strachu 
a podřízenosti. Budeme-|i s dětmi procvičovat i tento rozměr, měli bychom dbát na 
to, aby byl opřen o skutečnou vnitřní představu a nestal se ilustrativním předváděním 
(např. žvatlaní, šišláni, nafukováni tváří, vystrkováním bříška apod.). 
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6.	PŘEDSTAVIVOST	A	FANTAZIE	
Představivost a fantazie jsou důležitými předpoklady každého tvořivého jednání a 
myšlení. Uvedené příklady her by měly být chápány spíše jako další možnosti 
rozvíjení této důležité složky osobnosti, protože obrazotvornost posilují V podstatě 
všechny hry od uvolňovacích, smyslových, rytmických až po hry zabývající se 
mezilidskou komunikací. 

6.1.	PŘEDSTAVIVDST	A	FANTAZIE	ŘOHYBĎVÁ	
• „Honzo,	poraď“	

Uvolňovací hra, která současně rozvíjí představivost a fantazii. Děti se tajně domluví 
na určité činnosti (řemesle), které budou každý po svém předvádět a obrátí se na 
Honzu - honiče s otázkou: „Honzo, Honza, poraď, co teď máme dělat?“ Honza 
odpoví: „Dejte se do práce!“ Děti znázorňují dohodnutou činnost až do chvíle, než 
Honza odpoví: „Vy jste...!” Když uhodne, smí začít honit, kdo dostane babu, je 
příštím Honzou. 
Variantou této hry mohou být různé činnosti, které děti vykonávají v předem 
domluvené náladě (vesele, smutně, ospale apod.). Honza jim zadává úkoly: „ 
Ukažte, jak se ráno oblékáte...”- a z jejich reakcí se snaží uhodnout simulovanou 
náladu. 

• Čtyři	rohy	-	čtyři	království	
Jednotlivé rohy místnosti představují království, která barevně označíme a 
domluvíme se na jejich náladě (např. modré - smutné, červené - veselé, hnědé - 
ospalé, zelené - energické). Každé království má také svého krále, od něhož se děti 
dozvídají. co se v něm bude dělat. Např. v modrém se bude hrát honička - ale 
smutná honička, v červeném se bude zpívat veselá písnička apod. 

• Honička	strašidel	
Uvolňovací hra, při které honič - strašidlo předává babu spolu s přídavným jménem 
určujícím prostředí, z něhož by měl nový honič – strašidlo pocházet: půdní, vodní, 
lesní, sklepní, potrubní atd. Podle něho by měl také volit způsob svého pohybu, a 
jeho ozvučení. 

• Ruční	období	
Dvě skupiny si formou hádanky vzájemně předvádějí nejrůznější činnosti, pohybové 
akce a hry, které se vážou k jednomu ze čtyř ročních období (zima - stavění 
sněhuláka, koulování, sáňkování atd., jaro - hraní kuliček, skákání panáka, 
velikonoční pomlázka atd.). 
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• Hra	na	živly	
Je v podstatě jednoduchou improvizací, při níž děti pohybové a zvukově ztvárňují 
představu některého z přírodních živlů - vodu, oheň, vítr, od jeho vzniku až po jeho 
splynutí či zánik. 
Příklad:  
Oheň: Z malé jiskřičky se pomalu rozhořívá oheň a jak se postupně zvětšuje. stává 
se smělejším, veselejším, jiskrnějším. až může přerůst v hrozivý požár. který 
zachvacuje všechno kolem sebe. 
Voda: Nepatrný pramen. který si z podzemí hledá cestu. Na povrchu se pak z 
malého horského pramínku mění v potůček, řeku. Ta sílí a mohutní a valí se přes 
všechno, co se jí staví do cesty. 
Spojením obou živlů může vzniknout velice zajímavá pohybová kompozice (pro niž 
musíme samozřejmě nejprve stanovit rámcový děj, např. voda uhasí oheň). 
Jiným spojením může být oheň - vítr, mráz - voda, slunce - voda atd. 

• Hry	na	sochy	
Základem všech těchto her je vytvoření určitého postoje, který vzniká bud' z vnitřní 
představy (jsem král, veselá socha apod.) nebo náhodně, zastavením ve štronsu. 
Avšak i tady je třeba hledat nějakou vnitřní souvislost. Může vznikat až v průběhu 
hry, kdy ostatní za sochu promlouvají nebo se k ní přidávají a vytvářejí sousoší. 
„Socha“ bývá dílem okamžitého nápadu a většinou jí předchází rytmický pohyb 
prostorem zastavený štronsem.  
Příklad vedení: „Míchám hlína, míchám hlínu a vymíchám - zvědavou socha!“ apod. 

• Sousoší	
Jeden z hráčů vytvoří sochu a jeho soused ji doplní tak, aby vzniklo sousoší dávající 
smysl. 

• Rozvinutí	pohybu	
Hrajeme v kruhu. První z hráčů vytvoří „sochu“. Soused převezme jeho postoj a 
jednoduchým pohybem ho rozvine dál a zastaví se ve štronsu. Stejně tak pokračují 
ostatní. V jine variantě si předem zvolíme roli a situaci, kterou budeme rozfázovaným 
pohybem postupně vytvářet, např. kluk, který se učí bruslit. 
Další variantou je hra, při níž první z hráčů pantomimicky předvádí určitou činnost 
(ryje záhon, hraje na klavír..). Po chvíli, když je zřejmé o jakou činnost se jedná, ho 
zastavíme ve štronsu. Hráč vedle přejímá co nejdetailněji jeho postoj. ale rozehrává 
z něho naprosto jinou, odlišnou činnost. Asi nejnáročnější bude varianta, ve které 
hráč pantomimicky znázorňuje určitou činnost a po chvíli přejde sám, bez zjevného 
přerušení pohybu zcela plynule v jinou činnost. 
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6.2.	HRY	S	PŘEDMĚTY		
• Proměna	věcí	_	

Dětem nabídneme různě předměty, např. švihadlo, míč, klobouk, šátek atd., které 
podle své fantazie přeměňují v zástupné předměty. Ze švihadla může být například 
telefon, pejsek na vodítku, příbor, mikrofon, had, z míče jablko, zmrzlina, autíčko atd. 

• Předávání	imaginárního	předmětu	
Hráči si po kruhu předávají: 
a) stejný imaginární předmět 
b) imaginární předmět, který se v rukou každého hráče přemění v něco jiného 
c) střídavě těžký a lehký nebo velký a malý předmět- převezme těžký, ale předá 
lehký nebo převezme velký, ale předá malý 

6.3.	PŘEDSTAVIVOST	A	FANTAZIE	SLOVESNÁ	
• Asociační	kruh	

Jedno z dětí rozehrává hru v kruhu nějakým podstatným jménem. Na ně jeho soused 
reaguje jiným, které vzniklo asociací na předchozí slovo. Např.: dům - maminka - 
večeře - návštěva - prázdniny - moře apod. 
Variantou mohou být také asociace vztahující se na prvně vyřčené slovo, např.: les = 
srna, jedle, houby, Karkulka apod. 

• Pseudokomunikace	
Hraje se ve dvojicích. První z hráčů celkem 3× rozehrává hovor větou: „Něco ti 
musím říci”, ale druhý ho nikdy nenechá domluvit a pokaždé mu vpadne do řeči - „Já 
vím...“  a sám větu dokonči. Podmínkou však je, že nic z toho, co řekne, nesmí spolu 
nijak souviset. Úkolem prvního hráče pak je všechny tři věty pospojovat v logický 
celek. 
Např.  
A: „Něco ti musím řici!” 
B: „Já vím, bylo tam hodně jídla.“ 
A: „Ano, ale já ti musím něco říci.“ 
B: „Já, vím, byl černý jako kominík.“ 
A: „Ano, ale já ti musím něco říct!“ 
B: „Já vím, ale dort už je upečený.” 
A: „No právě, bylo tam hodně lidi: on tam vběhl černý jako kominík. Ještě, žes to 
zachránila tím dortem.“ 

• Rozvíjení	fabulačních	schopností	
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Pro hru připravíme co nejvíce drobných předmětů (nebo alespoň tolik, kolik je hráčů): 
knoflík, tužku. jízdenku, klobouk, šátek, zrcátko apod. Každý si pak vybere ten, který 
ho nějakým způsobem zaujal a snaží se vymyslet jeho osud nebo příběh až do 
chvíle, kdy ho někdo někde zapomněl. 

• Co	se	stalo?	
Inspiraci pro vymyšlení příběhu „co se stalo“. může být skupina různých předmětů, 
např.: spona do vlasů, pero, půlka rohlíku, učebnice, hřeben, sešit, roztrhaná dopisní 
obálka apod. Příběh mohou děti připravovat jednotlivě nebo ve skupinkách. 

• Monstrum	
Děti na sebe navrší různým způsobem židle, krabice apod. Pak celou stavbu zakryjí 
velkou plachtou. Vznikne tak velice zvláštní, mnohovýznamový tvar - „monstrum“. 
Dětem pak necháme čas, aby si ho mohly dobře prohlédnout a vymyslet, co jim 
připomíná a jaká situace by se kolem něho (nebo i uvnitř) mohla rozvinout. Ten, kdo 
má nápad, začne tuto situaci rozehrávat. Např. námořník na zbytku ztroskotané lodi 
se snaží doplout do přístavu. Ostatní se postupně do jeho hry přidávají a přijímají 
role, které jim tato situace nabízí. Hru není nutné za každou cenu dokončit, důležitý 
je nápad a jeho, byť krátké, rozvinutí. 

• Příběh	domu	
Mezi hry posilující fabulační schopnosti dětí patří stavba domu ze všeho, co je ve 
třídě dostupné (židle, krabice, papír. stužky, Švihadla apod.) Úkolem dětí (nejlépe v 
menších skupinách) je však současně vymyslet a ostatním pak v závěru vyprávět 
nebo zahrát historii domu či příběh, který se v něm odehrál. 
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7.	PARTNERSKÉ	VZTAHY	A	SKUPINOVÁ	
CITLIVOST	
Základem těchto her a cvičení je komunikace a kontakt s partnerem i celou 
skupinou, překonávání ostychu a vytvoření přátelské atmosféry založené na 
porozumění, důvěře a pocitu vzájemné sounáležitosti. 

• Kontakt	očima		
Hráči se volně pohybují prostorem, nikdo se na nikoho nedívá. Na pokyn vedoucího 
(štronso, úder do bubínku apod.) naváží s nejbližším sousedem kontakt očima. 
Navázání kontaktu můžeme také motivovat: setkání s dobrým přítelem, s někým, 
koho jsme potkat nechtěli, koho jsme dlouho neviděli, koho obdivujeme. komu 
nedůvěřujeme apod. 
Jinou variantou je udržování kontaktu ve dvojici během chůze prostorem na velkou, 
nebo naopak krátkou vzdálenost od sebe. 

• Hra	na	mašinky	
Je jednou z mnoha variant cvičení dvojic, při níž má jeden zavřené oči a druhý ho 
vede prostorem. V tomto případě „mašinka veze vagónek“ a zodpovídá zato, že mu 
nesmí nic stát, že se nikým nesrazí, neuhodí apod. Mašinka sama jede pozpátku, to 
znamená, že je čelem otočená k vagónku a vede ho za ruku. 

• Dvojníci	
Dvojice (A-B) se nejprve domluví na zvuku, kterým se spolu budou dorozumívat. Pak 
se celá skupina rozdělí na dvě poloviny. Skupina A přejde na jednu stranu místnosti, 
B na druhou. Hráči ze skupiny A zavřou oči. Každý hráč ze skupiny B si zvolí určitý 
postoj (sochu) a smluveným zvukem začne k sobě přivolávat svého partnera. Ten ho 
musí nejenom najít, ale současně hmatem zjistit i jeho postoj. Pak se vrací zpět a 
snaží se zaujmout stejné postavení. Teprve potom smí otevřít oči. 

• Společná	práce	ve	dvojici	(či	menší	skupině)	
Společná práce ve dvojici (či menší skupině) je okruhem her a cvičení posilujících 
empatii, smysl pro partnerství a spolupráci. Dvojice je vhodnější vytvořit neformálním 
způsobem. Úkoly, které jim připravíme, mohou být v některých případech ztíženy 
tím, že si dvojice k sobě připoutají ruce. takže pak mají volnou pouze jednu pravou a 
jednu levou ruku nebo nohy a jsou do jisté míry omezeny v pohybu či jeden ze 
dvojice má zavřené oči apod. 
Příklady úkolů: 
- bez předchozí domluvy namalovat společný obrázek (jeden začne, druhý dokončí) 
- složil z papíru šipku, letadlo, loďku, zabalit knihu, postavit z hracích kostek vysokou 



	 35	

věž -jeden ze dvojice předvádí pantomimicky určitou činnost nebo hru v určité situaci 
a druhý ji slovně doprovází. 
V závěrečné reflexi pak dětí hodnotí vzájemnou spolupráci a sdělují své pocity. 

• Stavba	města	
Úkolem dvojice nebo trojice dětí je společně postavit město,  ve kterém by se všem 
líbilo. Děti ke své práci dostávají: 
- velkou čtvrtku, na které je barevně zakreslen půdorys krajiny (řeka, jezero. lesy, 
louky, kopce), 
- ze čtvrtky vystříhané čtverečky, obdélníčky, kolečka a trojúhelníky, které 
představují stavební materiál - polotovary příštích budov, 
- silný černý fix na vyznačení komunikací, 
-lepidlo. 
Důležitou podmínkou však je, že budova, která se jednou umístí na půdorys platí za 
postavenou a nesmí se již zbourat - musí být přilepena. Na každou z nich děti napíši, 
co představuje (jakou instituci, zařízení nebo obytný dům, apod.). 
Také po této hře je velmi důležitá závěrečná reflexe. 

• Jak	tě	znám	
Děti sedí ve dvojicích zády opřeny o sebe. Jejich úkolem je napsat odpovědi na 
otázky tak, jak by odpověděl tvůj kamarád (ten, o jehož záda se opíráš) a současně 
si zapsat odpovědi sám za sebe. 
Příklad: 
- která květina patří k jeho oblíbeným? 
- jaké zvíře by měl doma nejraději? 
- kterou barvu má rád? 
- jaké si myslíš, že je jeho šťastné číslo? 
- na které roční období se nejvíce těší? 
- kam by jel nejraději na prázdniny? 
- jaký je nebo by mohl být jeho oblíbený sport? 
- jaký den v týdnu má nejraději? 
- čím myslíš, že by chtěl jednou být? 
- jakou hudbu poslouchá rád? apod. 
Na závěr si každá dvojice porovná své výsledky. 
V jiné variantě si dvojice vzájemně pokládají různé otázky. Ten, který otázku položil, 
napíše nejprve předpokládanou odpověď a tu pak přeložením ním pruhu papíru 
zakryje. Teprve pak napíše svou odpověď tázaný. Závěrem si pak porovnají 
skutečné a předpokládané odpovědi. 
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• Diskuse	v	kruhu	
Diskuse v kruhu je cvičením, v němž se děti učí nejenom formulovat své myšlenky, 
ale, a to zejména, poslouchat se navzájem. 
Pro cvičení zvolíme téma, k němuž se mohou všichni přítomní nějakým způsobem 
vyjádřit. První (A) sděluje ostatním svůj názor k zvolenému tématu. Druhý (B) po 
jeho pravici pozorně poslouchá a pak jeho obsah stručně, ale co nejvýstižněji 
zopakuje: „Ty si myslíš, že... souhlasíš, je to tak?” Pokud A s tímto shrnutím 
souhlasí, může B pokračovat svým názorem na věc (nebo se také může vrátit k 
tomu, co říkal jeho předřečník, zejména v případě, že s něčím nesouhlasí a chce ho 
opravit nebo doplnit). Pokud však A se shrnutím svého názoru nesouhlasí, tzn., že B 
nepochopil zcela jeho podstatu, vysvětlí A svůj názor znovu a B se ho znovu pokusí 
shrnout. Teprve je-li vše v pořádku, může B pokračovat. Stejným způsobem pak 
postupují všichni další účastníci diskusního kruhu. 

• Pohybová	souhra	skupiny	
Hráči stojí v kruhu a každý si zvolí svůj rytmický pohyb. Společným úkolem děti je, 
aniž se budou jakkoliv domlouvat, sjednotit se v jednom stejném pohybu. 

• Jeden	za	všechny,	všichni	za	jednoho	
Hráči se rozdělí do stejně velkých skupin. Všichni mají na hlavě volně položený 
papír. Úkolem každé skupiny je projít určenou trasu a společně se vrátit zpět. 
Podmínkou však je, že komu spadne papír, „zkamení“ a vysvobodit ho může pouze 
někdo z jeho skupiny tím, že mu papír znovu položí na hlavu (sám se svého papíru 
nesmí dotknout). 

• Bažina	
Hrajeme ve dvou až třech skupinách. Každá skupina má svůj ohraničený prostor, v 
němž jsou na zemi kousky papíru (nebo třeba stočenými švihadly) vyznačeny zrádné 
bažiny. Úkolem skupiny je převést postupně všechny své členy přes toto území na 
druhou stranu. Hráč přechází pozpátku a nesmí se dívat na zem. Skupina ho 
naviguje a také varuje pouze zvukem (bzučením, mlaskáním, luskáním, tleskáním). 
Každou skupinu hlídá hejkal, který sleduje, zda hráč nešlápl do bažiny. Komu se to 
podaří, stává se hejkalovým zajatcem. 

• Mořská	příšera	
Hraje se ve dvou družstvech, každé z nich představuje posádku lodi, která stojí na 
těsně vedle sebe postavených židlích. Počet židlí odpovídá počtu hráčů. Družstva 
začínají plavbu proti sobě na protilehlých koncích místnosti. Jejich úkolem je vyměnit 
si vzájemně místa. Nikdo z posádky se však nesmí nohou dotknout země (stane-li 
se to, hráč vypadává ze hry). Posádka se pohybuje pouze přemísťováním židlí. 
V moři žije mořská příšera, která hlídá, aby se nikdo nedotkl země, ale hlavně, a to 
je také podstatou hry, za každý zvuk - lidský hlas, smích nebo úder židlí vezme 
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posádce jednu židli. Hra probíhá v naprosté tichosti, hráči nemají možnost se mezi 
sebou domlouvat a židle musí přemísťovat co nejtišeji. Vyhrává družstvo, které se 
první v plném počtu přeplavilo na druhou stranu místnosti. Hra je spíše určena 
starším dětem. Místo židlí můžeme použít lepenkový papír, obruče apod. 

• Gordický	uzel	
Děti se postaví do velice těsného hloučku. Zvednou pravou ruku vzhůru směrem do 
jeho středu a levou ruku naopak natáhnou dolů, ale také směrem do středu hloučku. 
Pak se všichni společně uchopí za ruce. Žádná ruka nesmí zůstat volná. Vznikne tak 
Gordický uzel, zdánlivě nerozmotatelný. Přesto však, na rozdíl od toho bájného, lze 
při troše trpělivosti ten náš rozplést. Podmínkou však je, že se nikdo nesmí ani na 
chvilku pustit. Všechny ruce musí zůstat spojeny po celou dobu tak, jak se spojily na 
samém počátku. 

• Síť	přátelství	
Síť přátelství patří mezi hry, které většinou zařazujeme v závěru hodiny nebo jimi 
ukončujeme např. společný výlet, společnou práci apod. Děti stojí v kruhu, jedno 
z nich má v ruce klubko vlněné příze či provázku. Nejprve osloví toho, komu chce 
klubko předat. Oslovení může být reflexí ze společné činnosti, nebo poděkováním, 
rozloučením apod. Z klubka, které předává, si však v ruce ponechává jeho konec (či 
začátek). Ten, kdo klubko obdržel, ho pak stejným způsobem předává někomu 
dalšímu. Také on si však v ruce ponechává odvinutou část provázku. Protože si děti 
klubko nepředávají popořadě, ale podle toho, koho oslavují, vzniká tak mezi nimi sít, 
o které bychom bez nadsázky mohli říci, že je sítí přátelství, protože byla tkaná 
s úmyslem toho druhého potěšit, říci mu něco hezkého. 

• Déšť	
Tečkou za společnou činností nebo rozloučením je i hra na déšť, při níž její účastníci 
stojí v kruhu a uprostřed je ten, kdo hru řídí. Podstata hry je v tom, že všichni opakují 
jeho pohyby, ale začít mohou teprve tehdy, až s nimi naváže očima kontakt. Pohyb 
opakují tak dlouho, dokud se k nim očima po kruhu znovu nevrátí a nenabídne další 
pohyb. Vedoucí hry nejprve „déšť“ rozehrává mnutím dlaní o sebe (šumí déšť), 
přitom očima postupně s každým navazuje kontakt a všichni, kteří byli takto 
„osloveni” opakují stejný pohyb - mnutí dlaní o sebe. V druhém kole zařazuje luskání 
prstů (rozpršelo se), ve třetím rychlé pleskání do stehen (silný déšť), ve čtvrtém se 
znovu vrací k Iuskání prstů, v pátém a závěrečném k mnutí dlaní o sebe. Celou hru 
ukončuje tlesknutím a větou „.. a zase je tu sluníčko!“ 

• Kdo	je	to?	
Jeden z hráčů jde za dveře. Ostatní vyberou mezi sebou jednoho, kterého má 
hádající poznat. Ten se ho pokouší vypátrat přirovnávacími otázkami: 
„Co by byl, kdyby byl krajinou, řekou, rostlinou, stromem, barvou...“ 
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• Na	detektiva	
Hráč představující detektiva odejde za dveře. Ostatní se společně domluví na známé 
osobě, kterou má vypátrat. Detektiv může dávat jakékoliv otázky, odpověď však 
může být pouze ano nebo ne. 
Princip hry lze také dobře použít ve vlastivědě či přírodopise zařazením historické 
postavy, zvířete nebo rostliny apod. 

7.1.	POMOCNÁ	CVIČENÍ	K	VYTVOŘENÍ	NEFORMÁLNÍCH	DVOJIC	Čl	
SKUPIN	

• Popis	obrázku	
Pohlednice nebo obrázky podlepíme samolepící tapetou stejné barvy a rozstříháme 
je na díly podle toho, jak velké skupiny chceme vytvořit. (Na polovinu, vytváříme-li 
dvojice, na tří díly, chceme-li vytvořit trojici apod.) Rozstřihané obrázky pak tapetou 
navrch položíme na zem. Každý z hráčů si vybere jeden díl a snaží se najít svého 
partnera, který má jeho další část. Obrázky si však nesmí ukázat, pouze si je 
vzájemně popisují. Teprve ve chvíli, kdy mají pocit, že svého partnera našli, mohou 
se pokusit svůj obrázek složit. 

• Popis	přísloví	
Jinou variantou mohou být stejná přísloví. Úkolem hráčů je najit partnery (partnera), 
kteří mají stejné přísloví. Obsah přísloví si však mohou sdělovat pouze 
pantomimicky. 

• Popis	předmětů	
Další variantou vytvoření neformálních dvojic mohou být stejné předměty. Každý 
hráčů si tajně, tak aby ostatní neviděli, vytáhne z krabice či zpod šátku jeden drobný 
předmět a hledá partnera s jeho dvojníkem. Ani v tomto případě ho nemohou přímo 
pojmenovat, ale hledají podle jeho charakteristických vlastností - materiálu. velikosti, 
významu či místa umístění apod. Vhodné jsou např.: klíče, knoflíky, šišky, ořechy, 
gumy, kuličky, malé míčky, hrací kostky apod. 
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8.		PŘÍKLADY	VYUŽITÍ	PRŮPRAVNÝCH	HER	
A	CVIČENÍ	VE	VYUČOVÁNÍ	

8.1.	Téma:	LIDÉ	KOLEM	NÁS	-	ZDRAVENÍ	(prvouka	v	1.	ročníku)		
C í l : uvědomit si, že je důležitý nejen pozdrav, ale i způsob pozdravu. 

• 1.	Zdravení	
Pohybové rytmické cvičení (str. 11) 
Rytmický pohyb prostorem přerušujeme úderem do bubínku. Hráči se zastaví a 
pozdraví toho, s kým očima navázali kontakt. Způsob pozdravu může být motivován 
rytmem: rychlý a svižný rytmus - veselé pozdravení, vážný a pomalý rytmus - 
smutné pozdravení apod., nebo slovně: zdravíte kamaráda, kterého jste dlouho 
neviděli, zdravíte někoho, s kým jste se nepohodli apod. 
R e f l e x e cvičení: rozhovor s dětmi, který způsob zdravení se jim líbil - nelíbil a 
proč tomu tak bylo. 

• 2.	Pohádka	Jiřího	Kahouna:	Sluníčko	a	jarní	zdravení	
Sluníčko je veselá koulička. Celý den se culí a směje na celou pusu. A proč ne, když 
je otužilé a málokdy stůně. Ale jednou ke konci zimy se rozstonalo. Bolela ho hlava, 
kýchalo, kašlalo a popotahovalo. Bylo mu na spaní a nemělo světýlko nálady. Sotva 
se drželo na nebi a najednou někdo křikl: „Ahoj, sluníčko!“ „Ahoj“ povídá sluníčko v 
polospánku a ani se nepodívalo, kdo ho zdraví. Jenže na zemi to štěbetá jako vrabčí 
hejno: „Ahoj! Ahoj! Ahoj!“ „Ahoj! Ahoj! Ahoj!” odpovídá sluníčko a vidí, jak ze země 
vystrkují hlavy kytičky. Sněženky, petrklíče a podléšky. „Nazdar s|uníčko!” zdraví ho 
kočičky, motýli a včelky. „Ahoj! Ahoj! Ahoj!“ křičí skřivánek, špačci a vlaštovky. „Ahoj! 
Ahoj! Ahoj!” zdravilo všecky sluníčko. Zdravilo a zdravilo, až se úplně uzdravilo. 
Nemoc je pryč a sluníčko se zase culí na celou pusu. A hlavně na jaro. 
H o z h o v o r  s dětmi: proč se sluníčko uzdravilo? 

• 3.	Zdravení	v	kruhu	
Varianta cvičení str. 11. 
Děti sedí v kruhu a vzájemně si po zemi posílají míč a současně se přitom oslovují 
jako v pohádce „Ahoj sluníčko”. Zkoušíme různě způsoby pozdravů, od těch, po 
nichž by se sluníčko neuzdravilo, po kterých by bylo smutné, až po ty, co by mu 
zvedly náladu a úplně ho uzdravily. 
R e t I e x e  cvičení: který pozdrav vás potěšil, překvapil, při kterém vám bylo dobře, 
který naopak zamrzel a proč? 

• 4.	Vytvoření	neformálních	skupin	
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Varianta cvičení str. 41. 
Zadání: zvolte si v duchu zvíře, jehož zvuk budete vydávat. Podle něho hledejte ve 
skupině ty, kteří si vybrali stejně, kteří patří do vaší zvířecí rodiny. Zůstal-li někdo 
sám, vytvoří dvojici nebo skupinu s těmi, kteří také nenašli své partnery a dohodnou 
se společně, jaké zvíře budou představovat. 

• 5.	Použití	zástupné	řeči	
V tomto případě řeči zvířat: 
- ukažte nám postupně, jak se v jednotlivých zvířecích skupinách zdraví navzájem, 
- jaké to je, když se na sebe zlobí, 
- pozdrav, bohužel, může být také nezdvořilý, ledabylý a neupřímný, 
- daleko veselejší byl ale ten, kterým kytičky a ptáčkové zdravili sluníčko. Zdravili, 
zdravili, až ho úplně uzdravili. zkusíme to také? 

• 6.	Závěr	
Sluníčko je veselá koulička. Celý den se směje a culí. Poslechněte, jak to bylo 
v pohádce o sluníčko a medvědovi. 
Pohádka J. Kahouna: Sluníčko a medvěd 
„Kuk!“ udělá ráno nad kopcem sluníčko a je vzhůru. Pošimrá zajíčka a směje se, 
když začne zívat. Pohladí pejska s kočičkou a směje se, jak se protahují. Pozlatí 
rybkám penízky a směje se na celý rybník. Potom se pomalu kutálí k myšáčkovi. Ten 
dělá, jako že spí, a když je od něj sluníčko na krok, otevře oči: „Kuk!“ A oba se 
začnou smát.  
Jednou se kutálelo kolem lesa a barvilo tváře jahodám. Vtom zaslechlo odfukování: 
Fuuu a fuuu a fuuu! Medvěd, řeklo si sluníčko. Jdu mu ohřát kožich. Cestou potkalo 
hnízdo. Spal v něm tlustý ptáček a odfukoval: Fuuu a fuuu a fuuu, až se mu zvedalo 
bříško. To jsem tomu dalo, směje se sluníčko, pěnkavku si spletu s medvědem. 
Tichounce se kutálelo k hnízdu a zblízka udělalo: „Kukl” Ptáček otevřel oči, velký 
zobák a spustil: „Kuku, kuku, kuku!“ Já myslel, že mi nesou snídaní „Já zase, že jsi 
pěnkava, smálo se sluníčko a kutálelo se dál. 
Z á v ě r e č n á  re f l e x e: Který způsob zdravení se vám nejvíce líbil a který 
nejméně? Který pozdrav by se nejvíce líbil sluníčku? Uměli byste nakreslit sluníčko 
tak, abychom poznali, jak bylo pozdraveno? 

8.2.	Téma:	SVĚT	KOLEM	NÁS	PŘEDMĚTY	A	JEJICH	VLASTNOSTI	
(2.	ročník	-	prvouka)	
C í l : vést děti k soustředěnému pozorování a popisu předmětů, posilovat smyslové 
vnímání  
M o t i v a c e : Kdo z vás už slyšel vyprávět o mimozemšťanech, létajících talířích 
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apod.? (Rozhovor s dětmi na toto téma.) 
Možná, že skutečně existují, ale zatím je nikdo neviděl, a tak o tom, jak vypadají, se 
můžeme jen dohadovat. Ale zkusme si je představit třeba tak trochu jako roboty. 
kteří jsou vybaveni nejrůznějšími přístroji k prozkoumávání nového a jim neznámého 
prostředí. Zcela určitě by například byli vybaveni čidlem, které by jim zabránilo, aby 
se nesrazili s jinými předměty, Dovedete si představit, jak by se pohybovali a jaké 
zvuky by vydávali? 

• 1.	Hra	na	roboty	
Cvičení str. 28. 
Zkuste sami sebe přeměnit v robota podle svých představ. Vymyslete způsob chůze 
a pohybu i zvuk, který budete vydávat. Nezapomeňte na čidlo, které vás zastaví před 
každou překážkou a současně vás otočí správným směrem tak, abyste se s ničím a 
nikým nesrazili. (Robot, kterému se to nepovede, musí do opravy.) 
Každý robot by byl určitě vybaven také vysílačkou, aby mohl o svých výzkumech 
informovat řídící centrum své planety. Jak by asi zněla informace o předmětech, 
které vám tajně položím do ruky? 

• 2.	Co	mám	v	ruce	
Cvičení str. 21. 
Děti mají ruce za zády a podle hmatu popisují předmět, který dostaly. l když sami 
poznají, o jaký předmět se jedná. jeho název nesmí vyslovit (protože ho „jako 
neznají”), to je úkolem ostatních, kteří představují řídící centrálu. 
Je dost pravděpodobné, že mimozemšťan by byl smyslové jinak vybaven, než jsme 
my. Například místo zraku by měl posílen hmat a sluch. Pojďme si vyzkoušet, jak by 
jeho průzkumná cesta vypadala: 

• 3.	Varianta	hry	Plavba	mezi	útesy	
Cvičení str. 20. 
Děti se rozmístí různě v prostoru. Každé z nich představuje překážku, které se 
mimozemšťan nesmí dotknou. Z toho důvodu vydává každá překážka v případě, že 
se k ní přiblíží, svůj varovný signál. Úkolem mimozemšťana, který má zavřené oči, je 
bezpečně mezi nimi projít (lépe prolézt po čtyřech) do cíle. Pozná ho podle předem 
dohodnutého signálu, který se ozývá v nepravidelných intervalech a naviguje jeho 
cestu. V cíli na něho čeká „neznámý předmět“, který musí hmatem poznat, nebo 
alespoň popsat jeho tvar, materiál, z něhož byl vyroben apod. Pak smí otevřít oči. 
Jeho průzkumný úkol byl splněn. 
Gianni Rodari ve své knížce „Pohádky po telefonu napsal, že jeden jeho známý 
kosmonaut byl na planetě X 213 a přivezl mu na památku jídelní lístek z místní 
restaurace. Poslechněte, co na něm stálo: 
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Předkrmy 
- Říční písek s asfaltovou omáčkou 
- Toasty z pijavého papíru 
- Kosmické vejce obložené černým uhlím 
Polévky 
- Inkoustová brynda s cementovou zavářkou 
- Drůbeží polévka s porcelánovou drobenkou 
- Bramboračka se sádrovými trpaslíky 
- Broková polévka s olověnými knedlíčky 
Hlavní jídla 
- Biftek ze železobetonu 
- Grilované kružítko 
- Obalovaná cihla s dlaždičkovým obkladem 
- Zapékané klapky od psacího stroje (ve verších i próze) 
- Plněné kohoutky od vodovodu (studené i teplé) 
Z toho, co jsme slyšeli, je zřejmé, že by je naše strava asi pěkně překvapila. A 
protože by ji neznali, neuměli by jí pojmenovat, ale možná by dokázali popsat její 
chuť a strukturu. Dovedete si jejich vyprávění představit? 

• 4.	Varianta	hry	„Kouzelná	hostina“	
Cvičení str. 22. 
Děti v rolích mimozemšťanů popisují chuť a strukturu jídla, které u nás ochutnaly. 
Ostatní určují, o jaké jídlo se jednalo. 

• 5.	Závěrečná	reflexe:	
Možná, že by nám mimozemšťané po návratu na svou planetu poslali nějaký vzkaz, 
z něhož bychom poznali, který úkol se jím z této návštěvy umu, který se jim zdál 
naopak těžký a proč. Možná by přimalovali i nějaký obrázek. Zkuste na závěr v rolích 
mimozemšťanů nám všem takový dopis napsat. 
P o z n á m k a : Hra v roli je jedním z významných prostředků dramatické výchovy, 
který umožňuje dítěti být někým jiným a z této pozice vystupovat a jednat. Poskytuje 
dítěti svobodu projevu, zbavuje ho zábran a ostychu. 

8.3.	Téma:	MOJE	MĚSTO	/	OBEC,	ČTVRT	VE	KTERÉ	BYDLÍM	
(3.	-	4.	ročník	-	Vlastivěda)	
C í l : Seznámit žáky se strukturou a fungováním institucí v rámci obce. Posílit 
schopnost vzájemné spolupráce. 
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Při vycházce do města si všímáme nebo i navštívíme důležité instituce, které zde 
jsou. Děti by měly znát jejich funkci a význam. Stejně tak by měly poznati továrny 
nebo drobné provozovny a obchody. Měly by se seznámit s kulturními památkami, 
sportovními a rekreačními zařízeními. 

• 1.	Rozhovor	na	téma:	
Kdybych byl starostou, co bych se snažil ve svém městě zlepšit, nebo rozhovoru na 
téma - co se mi líbí a nelíbí v našem městě (cvičení str. 7). Rozhovor je veden v 
kruhu. Každý postupně sděluje svůj názor. Podmínkou je, aby soused po pravici 
velice pozorně sledoval a v závěru zopakoval 
podstatu jeho názoru. „Myslíš si, že by našemu městu prospělo ...„  Jeho předřečník 
pak potvrdí, zda byla jeho myšlenka správně pochopena. Pokud tomu tak není, musí 
svůj názor znovu zopakovat a jeho soused znovu shrnout. Teprve pak může 
v diskusi pokračovat. 

• 2.	 Vzájemná	 propojenost,	 spolupráce	 a	 koordinace	 městských	
institucí:	

Hraje se opět v kruhu na zemi. Každé z dětí má možnost na kousek čtvrtky napsat 
jednu z institucí, kterou bude ve městě zastupovat. Přeloženou čtvrtku se zapsaným 
názvem pak postaví před sebe tak, aby si ji mohl každý přečíst. Je lépe postupovat 
popořadě, aby se již zastoupené instituce neopakovaly. Ve hře pak pokračujeme 
pomoci dvou barevných klubek provázků. V prví fázi si děti vzájemně předávají 
klubko s názvem - koho (jako instituce) ke svému fungování potřebuji. V druhé fázi 
naopak klubko s názvem v komu mohu být prospěšný. V závěru tak vznikne velice 
zajímavá dvoubarevná sít vzájemné provázanosti. V následné diskusi si pak děti 
mohou ujasnit ještě další vztahy. nebo doplnit, co by jejich městu chybělo apod. 

• 3.	Stavba	města	
Varianta cvičení ze str. 86. 
Děti pracují ve skupinách, nejlépe tří nebo čtyřčlenných, vytvořených neformálním 
způsobem (např. pomocí rozstříhaných obrázků s tématem města či zajímavé stavby 
v cvičení str. 36). Každá skupina dostane velký arch papíru, na kterém je zakreslen 
půdorys města - řeka nebo jezero, kopce a lesy, dále proužky barevného papíru (šíře 
1 cm), nůžky, lepidlo a černý fix na vyznačení komunikací. Barevné papíry 
představují stavební materiál, ze kterého budou stavět město podle svých představ. 
vhodnější jsou papíry různých barev, kterými lze lépe odlišit charakter jednotlivých 
staveb (např. továrny x obytné domy). Pro snadnější orientaci je však lépe jednotlivé 
budovy, instituce a zařízení označit ještě nápisem. Při stavbě města by však měla 
být dodržena jedna důležitá podmínka: dříve, než se papírek představující určitou 
stavbu dotkne půdorysu města, měl by být na spodní straně potřen lepidlem. To 
proto, aby nebylo již možné s ním více pohybovat, přesouvat ho jinam apod., mělo 
by platit - je postaven a nelze ho zbourat. Závěrem uspořádáme výstavu,  na níž 
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každá skupina obhajuje svůj návrh. 

• 4.	Závěrečná	reflexe:	
Bylo obtížné se ve skupinách domluvit? Podařilo se vám uplatnit své názory? 
Promýšleli jste nejprve plán města či jste se domlouvali až při jeho realizaci? 
Rozdělili jste si mezi sebou jednotlivé úkoly (stříhání, lepení atd.)? Jste s výsledkem 
spokojeni? 
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